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 ירג ברוד ?גטפאז כרוד--סעכױק שימ גנילירפ יװ
 .רעביוא כיז טמיג גוא גבעל רעזדנוא טמָאוטש =
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 ,רָאד נטנעצ מוצ שזא כיא ַײרש נענאדנופ
 :גטרעדנוה מוצ נוא נטפלע מוצ ,נטנעצ מוצ
 רָאװ עפַיײטש ,עקידרענייב רעזדנוא
 !רעדנּוװ א יװ ,נייגפוא טינ כַײא ראפ לָאז

 דנאל נקידרעמוז ניא טרָאד צעגרע
 ,קידנעטש פא ענעבילבראפ גָאט טימ
 טנאה רעד ניא טפאשקנעב א טימ שטָאכ ריא טלָאז
 י,גדנעגעל נופ נביוטש טימ זדנוא נעניורק טינ

 ּפעק יד זדנוא נעניורקאב טינ שטָאכ ריא טלָאז
 .יעניד נוא עקינוז נבעוועג טימ
 טבעלעג נוא נזעװעג ָאד נענַײז רימ
 .עניס ניא נוא קעטיײו ניא ,נטפאשביל ניא



 טגײלעצ רַאנ לגיצ יד ָאד נכָאה רימ
 ,לגיצ ראפ טניילעגקעװא ניילא כיז נוא
 טקנעבעג יוזא טולב נפיט זיכ
 .געלגילפ עקִיורמוא ייװצ כיוא נגַאמראפ

 דרע רעד פא נעגנאגעג ָאד נענַײז רימ

 .ילברא יד פא נברוכ נופ ביוטש טימ

 טרעשאב נעועג רָאנ זיא זדנוא נוא

 ,נבראטש נוא כיז נגייל ָאד קידנעגניז

 דנאל נקידרעמוז ניא טרָאד שטָאכ ריא טלָאז
 ,נעקנעב טינ עטקיטולבראפ זדנוא כָאנ
 :טנאה נַײמ כײא וצ סיוא כיא קערטש נענאדנופ
 !ודנוא טניורק טינ ,עטלגילפאב ,ערעַײט --

 1925 רעבאיטקָא



 ,טלא נוא ,קידזעגיורב נוא ,כיוה זיא דלאוו רעד

 .נטלאהאב טַײקַיור נוא כָאמ ניא טגיל נוא

 רדלאוו םעד נרעדַײלש נוא- ,רעקעה-דלאוו נענַײז רימ

 .נןטלאפשעצ נוא רעמייב רעטנוא נקאה נוא

 ,דיירפ רעזדנוא זיא- ,קעה נוא ימ עבראה
 .טעגרא רעקידרענייב כָאנ טיֹורב רעצראווש יװ
 טייהרעיור נבעל רעזדנוא נעקנירט רימ
 ,.בבראטש נעמענ טעװ סע זיב טינ נטראוו נוא

 ג '

 ,טפארק טימ צלא נעוט נוא טנעה נבָאה רימ
 רעדילג יד ניא כיז טַײרשעצ טולב עטעפ נוא
 טפאז טימ טפול יד טצָארּפש'ס גוא--קאה יד בייה א
 .רעדינא קידנעַײרש ניוש כיז נגייל רעמייב גוא

 :ירשעג רענעבמעד א פוא כיז טּפאכ

 רעביג רעטציירעגפוא נא דלאוו רעד כיז טרעגלאוו סע

 יֵנֵׁש רע שרע יװ ,רָאלק נוא נייר טרעוװ טפול יד

 +.רע בירא ניוש כיז טסיג נוא טמיוש סעווכאר נוא

 1926 ראוונאי
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 ודנוא נופ עליפא רעטסגנַיי רעד
 .געלסקא עקירָאה טימ ניוש טשטנעבעג זיא
 ,נובירט רעד פוא טייג נדעי ניא
 - -,גוז יד גבָאה רָאנ רע פראד נוא
 ,גסקאוורעד נעלמיה זיב רע נעק

 ךרע רעקיכליה רעד פא ָאד טָא
 .טרעױל נוא טַײקליטש יד כָאנ טבעל
 ,טרעשאב רעיורט זיא'ס נעמעוװ נוא
 ,דרע רעד פא ,ָאד טָא רע טעװ
 .רעיורט םענעגייא מעד נטערטעצ

 :ראפעג א נאראפ זיא'ס ,ָאי
 .עטוראב נבַײלב כָאנ נענעק רימ
 טראצ נוא קִיּור ,יוזא כייוו
 ראאצ יא ,טַײקטאז יא כָאד נעק
 ,.,נטולב ערעזדנוא נקַיוראב

 טירט ערעזדנוא ניא כָאד זיא'ס רָאנ
 .ערּוװג עקידנעטש א נגרָאבראפ
 !טינ ,לא- ?געור געד נענעק רימ
 ,טירט כָאנ נסאג כיז נעקנעבראפיס יוװ
 ...מערוטש כָאנ עלא רימ געקנעב

 1925 גוי
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 ,טייגראפ נוא ליטש נָא טמוק ָאש א
 ,גייג רעקיטסאה ריא כיא םייח:
 דיירפ עקיטולב נַיײמ ניוש טלאה'כ נוא/
 .נייצ יד נשיווצ נסיבראפ'

 :לרש כיא גוא פוא כַיז כיא ?עטש/
 !טוג--נוא סרעסעמ פא ,מירייוואכ --
 ,ללב כָאנ רעדיװ ניוש נעקנעב רימי
 ,טולב גוא דנאטשפוא גקיכייר כָאנ

 טראה נוא קִיור רימ נעמוק
 .טנעה עקירָאה יד נטיירג נוא
 ז?טואצ רעצעמע ָאד כָאנ זיא --
 !טנערבראפ טַײקטראצ יד נבָאה רימ --

 ,ייר גיא נוא--רעווש כיז נעמ טלעטש
 .פםעק פא מערוטש א כיז טגיוועצ'ס|

 !ילװצ נוא--!סנייא נוא--!סנייא

 .ּפעלק רעטנוא ּפָא גיוש טכליה דרע יד נוא

 ,קירוצ נרעק ליװ סע רעװ נוא
 ,כָארב מענעגייא ניא רע טקניז
 !גירק גוא דנאטשפוא ניא ,מירייװאכ --

 !כָאנרעד- טפאשביל ניא נוא ור ניא | 
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 !טימעג רעויײב נַײמ ,קַיור
 - גצראה ניא נטרָאד צעגוע פיט
 טימאניד קיטש א רעדיוװ געק
 / .גָאט צאלּפ א נוא סיר א קיטסאה

 נַײּפ עקיטפערק נַײמ רעדיוו נעק'ס

 ...יל יד פא רעװש כיז נעַײרשעצ
 ,נַײז רעקיור רימ כיז טליוו טנַײה
 ,טפאשביל עמאזיורג נַײמ נליפרעד

 גיילא רָאנ סאה ניק טינ--,ניינ זא
 .נסקאוועצ כיז רימ ניא קיכליה טָאה
 נייטש רעזעגיורב נייק טינ--,ניינ זא
 ...טנשקאראפ כיז רימ אב מעווב גיא טָאה

 דניצא טפאשביל א כיא ליפ סעּפע
 ,נעלקניװ עשיטלעוו ריפ עלא ניא
 דניק א גופ רעמ כָאנ טנַײה ביולג כיא נוא
 ...לגניי א נופ רעמ כָאנ כיז יירפ כיא נוא
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 ונַײז זיאיסעינעװ כָאנ טעװ טַײצ אזא ביוא ,.. |

 ...נייז ערעדנא נלעוו'ס--,וד טינ נוא כיא טינ ויא

 נעורעד כָאנ לָאמא טעװ דניק נַײמ ביוא ,סנייצלא

 - -,טנעוו ערעביוז ניא ?גיצ עקיטולב

 ,ןטבעלעג נבָאה רימ נוא נעוועג נענַײז רימ

 .טרעוו טינ כיז ניילא טסיב ,צראה נַײמ ,יוא .ּפָאק נַײמ ,יוא

 גקעװא טלאפ טכאנ רעדעי ,כרודא טייג גָאט רעדעי

 .?פעק יופ ורמוא רעטניה נַיײש טינ ביוא ,טבַײלב סָאװ נוא

 .קירב רעד זיא םייה רעזדנוא ,טניװו רעד זיא כאד רעזדנוא
 -- -- קיטש א כָאנ קיטש א סעווכאר יד נעמענ רימ נוא

 גד ן---+



 זעשאילרעּפ

 ,נטיוה עַײנ טימ טייגראפ טינש רעדעי
 ..דרע יד זָארג טימ טיצראפ כָארב דעי
 ,קעטייוו א נוא כָארבסױא נא לָאמא נעוועג
 ..גרעב פא לָאק רעלעה יװ ּפָא רע טכליה

 נטכענ גטנערבענּפָא ניא טנאה נַײמ נַײרא פראוו כיא

 .יסעג א יװ ,פוא טלעה נוא פורא טמוק נטכענ נוא

 רעטכערעג א נלאטעג כַײא טימ כיא ניב סָאד--,רעדירב

 .ועשאילרעפ נופ טולב פא נוא רענייטש פא

 רעַײּפ עלופ נעלמיה רעטנוא כַײא טימ כיא בָאה סָאד
 ,טלעטשראפ טסורב טימ ויראּפ וצ נגעוו יד
 ,עטַײגאב נוא עכיוה טנַײה רימ נעייטש רעדיװ גוא
 .טלעוו רעַײנ נופ טסאל יד ניוש נגָארט נעלסקא נוא

 1924 טראמ

 צא -



 בלעגנע

 ,רָאה ענַײמ יװ ,עטלזַײרקעג רָאה טימ רענַײמ רעדורב
 .נסקאוו נַײד נופ נטימ ניא טינש נצראווש טימ
 נרָאי עטצעל ענַײד גופ נַײּפ ?סיב סָאד
 .נעלסקא יד פא נגָארטעג טנַײה נבָאה רימ

 ,טיונ נופ נוא ורמוא נופ קסנימ ניא ,קסנימ נטימ ניא
 - ,לָאמקנעד נַײז נופ נעירשעג טולב סטרעקעל טָאה
 ,טייהרעליטש נעגנאנעג נענַײז רימ נוא
 .געקנעדעג כיד נלעוו רימ ,כיז נרָאװשעג

 ,סָאש א טצילבעגכרוד ענליװ ניא לָאמא כָאנ טָאה
 ...טנַײה סַײנאב פא נטָאשעג וטסָאה
 ודָאל נעעז ריד טרעשאב טינ ,רענַײמ רעדורב
 ...רעַײפ ניא נוא טפאשביל ניא ,טולב ניא ,קילג ניא

 ּפָארא טינ כָאנ גנאל טעװ רעווקס רעזדָאל נופ
 ...רעטקנעבראפ א ,רעיולב א ,סָאש רעטצעל נַײד

 ,ּפָאק נַײד פא נָאט קוק א ויא-סע-נעוו שטָאּכ
 .לָאמקנעד א ניא נטצירקראפ מענַײד ּפָאק פא -
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 כיור גיא

 - ,גטלעװ נופ נוא םיור גופ טינ ,נוז נופ טינ
 ,יוזא גוא יוזא נעגנוזעג גונעג !

 ,רעטלע-כעלרעַײפ טציא נרָאװעג ניב כיא
 ,גילר-קיטכיזכרוד רעטציא ּפָאק נַײמ זיא

 ,רעדורעג נוא נייוועג ניא- טָאטש א קנעדעג כיא
 ,בַײל רעטנוא טמָארטשעג טָאה טלעק נוא ציה א
 ,רעדורב נילמ ראפ טנייוװעג עמאמ יד טָאה'ס
 . .בַײלב :כיז נטעבעג נוא טנייוװעג

 ,רעגנערטש כָאנ נרָאװעג רעדורב רעד זיא
 ,טקעװ נוא כיז טסַײר טרָאד יװ ,טרעהעג גנערטש
 רעקניניילק נוא רעגנוי אזא כיא נוא
 .קעוא רעדורב נַײמ כָאנ כיוא ניב

 נכיור ניא טרָאד טעשעג'ס סָאװ ,טסּוװעג טָאה רעװ
 !םיונוצ כיז טיירד סע רעװ נוא טלאפ סע רעװ
 ,רעכיילב א נעמוקעג רעדורב נַײמ זיא'ס
 .םיילש פא טנאה רעקיטולב א טימ

 ,נעמונעג נעלסקא פא כימ טייהרעליטש
 .קנעדעג :נרָאװשאב כימ טייהרעליטש
 נעמונעג רעדורב גַײמ טַײקליטש א טָאה
 ..טניילעגסיוא דרע רעד פא מיא טראצ נוא

 ,נעגנאגראפ נוא נעװעג נעגנוי נענַײז
 ,,.טניװ רעטנוא טגיילעצ טיז טייהרעגנערטש
 גָאט קנאב נוא נָאט יו נאד טָאה טנעקעג יװ
 .דניק נקיביולג א סעפיירס רעטנוא

 ,נעייגראפ נוא פוא נעייג ,נרָאי נסקאוו
 ,דיירפ נופ נוא קילג נופ קיטכרַאפ נכָאפ
 נעייוו עשרעדירב כיז כיא נָאמרעד
 .טיוט נכעלקילג נופ נסאג פא

ּ 15 



 טנאוו-לעמערק אּב

 קיוָארג נוא כיײוו נענַײז מירָאװק-רעדירב ּוװ
 ,כיור נקיטכיזכרוד גיא טור םעלָאכ רעלעה גוא

 ,גנוזָאל א יו ,נזיורבעצ ּפָאק נַײמ כיז טעװ

 ןכיוהרעדניא נליּפשעצ ּפָאק נַײמ כיז טעװ

 ָאד נייטש עלַײװ א טסייה סָאװ ,מיטש יד ,יז זיא ּוװ זא

 ,ור רעקידנגַײטש ראפ ּפָאק מעד נטלאהנַײא נוא

 רענייטש עטקאהעגסיוא פא נענעייל נוא

 ווד יװ ,כיא יװ ,עטנעָאנ נעמענ

 ,רעטרעלקראפ א ,רעליטש א- טרָאװ רעדעי
 ,טנאה נַײמ יו ,טנעָאנ--ָאד נייטש רעדעי
 רימ טרעשאב נעװעג טינ זיִא טכאנ רענעי גיא
 ,..טנאו רעד אב רעדורב א ָאד נלאפ
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 טסעג-רעּכאיטקָא יד וצ

 ,6:81018465, 66009968 ,מירייוואכ

 ,טלעוו נקע ריפ נופ 1082קעװז
 ;{:נ ם24תז ,נדירפוצ גענַײז רימ

 .לעווש עכעלטניירפטסאג יד יירפ

 ,עדירעמ רעטשטנעבעג נופ דנאל ניא
 ...שטנעמ רעד נעיײװ ניא פוא טייג'ס ּוװ
 ,רעדירב :כטא גגעקטנא נעיײג רימ
 ,טשטנעבעג עלא נַײז רימָאל

 - ,קידנעטש נופ טנעָאנ כָאד נעגַײז רימ

 ,ןטנאקאב רעטציא רימ נרעוו

 ,רעדנעל רעקילדנעצ נופ עלא ריא
 ...רנאל נייא נופ סורג מעד זדנוא טגנערב ריא

 ,ענכאמ עדנגַײטש נייא נוא דנאל נייא

 .טיורב סעכעלשטנעמ נייא נוא דרע נייא

 ,גכארּפש עלא ייטשראפ כיא- טכאד רימ

 .דײר ענַײמ טייטשראפ רעדעי נוא

 ,רעטניו םוא עטנָאי זיא'ס ּוװ ,טרָאד נוא
 ,גנאג נרעטיול טָאה רעטניװ נוא
 ,נטניװ ענעדלָאג מוא נעייג
 ..גנאג נוא לגנַאשזד טימ נקעמש סָאװ

20 

 ייד



 דרע רעד וצ ינק טימ גלאפ טינ רענייק טעװ טנַײה
 ...נּפָארט עקיטולב עטנעָאנ ראפ
 .דרעװש א יוװ--,צכערק דעדעי ,טינש א יװ--,טרָאװ רעדעי
 ,עּפָארײא גופ טעטש פא נֹוא פעק רעביא

 ..,רַאי רעטסקיצנאווצינוא-ריפ ..,ראוונאי רעטסקיצנאווצדנואדנייא
 ...רעדנעל רעביא טינש א נוא יירשעג א
 רָאװ עקיטולב א ,עגנערטש א
 ..עדנעגעל רעלעה א ניא טייגראפ

 ,ןטכאנ א נייגכרוד טעװ נוא גָאס א נייגכרוד טעוװ

 ,טרעדנוהרָאי .א- רָאד א נייגכרוד סעוו

 כאה רעֶד פא ָאד טָא :נלייצרעד נעמ טעװ נוא

 ..טרענודעג רעצלָאטש אזא רע טַאה

 1924 ראהװגאי
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 --,נביוש יד גיא נסַײנ נּפאלק ירפרעדניא רעדעי נוא
 ,טנעה עקיורמוא ייווצ סיורא כיא רעדיַײלש
 ,נבױלג נוא נעמענפוא--גיֹוש טיירג כיא ניב רעדיװ נוא
 ...טנערבעצ טַײװ ניא דנאל א ּווצעגרע כיז טָאה'ס זא

 ,נענערב ּוצ נָא טבייה צראה סָאד ,צראה ניא סייה טרעוו

 ,בוטש נופ גָארט א טיג סע ,סיר א טיג סע
 ,נינעל ודנוא וצ רעדיװ טדער צאלּפ נטיור נדעי גופ
 ,,טפור נוא ניוש כיז טגיװ צאלּפ רעטיור רעדעי נוא

 .גטנָאירָאה יד סייה נוא קירעַײפ רעדיװ נרעוו
 .גָארט--נוא נקיטכיל א ּפָאק נַײמ פוא כיא בייה
 .װעטנָאי טימ טגָאלש סע ,טראּפש סע ,ציה טימ טגָאלש סע
 ,יוזא טכאנ עדעי נוא
 ,..גָאט רעדעי נוא

 1925 ראווגאי







 לייט רעטשרע

 כעלסעג עליטש טרעדנוה וצ--סאג רעצלָאטש רעדעי מורא
 ...גראב רעטנוא נסּפעש יװ ,עקירעדינ כעלוילה טימ
 --,נסעגראפ נעמעלא נָא ,ייז נָא קסנימ טָאה'ס
 ..קראמ מוצ רָאנ נריפ נגעוו עלא נוא

 ,סעטָאלב נופ טַײקמעראװ ניא ,פיט ניא ָאד נוא
 - ,טראשראפ טָאטש נסיוא ניוש ענרעצליה כעלוַײה ניא
 ,בטָארעג גוא קיטפאז קעטייוו א פוא טייג
 ,צראה שרעדניק רעדעי ניא טסיופ א פוא טרעטיצ'ס נוא

 ו

 --,גקראּפ גייק נוא רעמייב גייק טצנאלפראפ טינ ָאד טָאה עמ
 ...בױטש ניא עקניליוה ָאד כיז נעמ טליּפש

 ,רעקראטש א נוא רעגנוי א טסיופ א נָא כיז ססיג'ס נוא

 ,ביוש א ניא נוט צעז א רע טעװ ןזיאיסעד-נעוו נוא

 ,נעניז גכרוד נָאט ראּפש א סאה א ןיאיסעדנעוו טעװ

 .יֿבראה רעביא נָאט טינש א פראש נוא ,גנערטש נוא
 = יי יה היתה שיר ,ךשדי= = יי = 2 = ,,= =

 סעיניּפ ָאד כיז נליּפש ,כעלרעדניק ָאד כיז נליּפש

 .דמאז גיא עקניליוה ָאד כיז נעלקַײק גוא
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 רעמאק רעדעי ניא ,עלעזַײה נדעי ניא

 .רעמאה א יצ ,לבוה א ,נישאמזיינ א טדער

 ,נענישאמ יִד גופ שור רעד ָאד יא ?יטש כָאנ ,ָאד ןיא ניילק כָאנ
 ...געגינאב גוֿפי נוא טכאנ זיב כָאד כיז טדימ רענייא רעדעי רָאנ

 ,רעדילג יד קיורמוא נרעוו ענרעצליה כעלזללה ניא

 ייירעדיל יד קיורמוא גרעו ענרעצליה כעלזַײה ניא

 --,לָאנ רעד אב ,עווטארד רעד אב ,נלעכוה מאב ,נרעיוב מאב

 :לָאמאטימ עלא נוא ,סייה נעמ טגניז נוא כיוה געמ טגניז

 223 בם

 ,קעווא טרָאֿפ עקשָאי--ַײא -- ילא---ילא---לא , --

 א א ..קעװהא טייג וזעיָאּפ רעד--גענעגעזעצ כיז ְךיִמָאל

 יע יי טאל

 /  .ינכָאװ עקיוכעלַײק כרוד ,יוא טכענ כרוד ,יוזא געט כרוד
 / ..סעכָאלעמלאב עטסָארּפ אב סיונ זיא סָאװ נוא טיונ זיא ּוװ זא
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 עמאמ-עטאט נָא טכענ נוא געט ערעוװש
 -יּפָאק רעטנוא טנלע נוא טסיופ נטראה טימ
 ,נענאראפ עקיטכיל א טָאטש א זיא טנעָאנ
 .ּפָארא טינ רענייק וצרעהא טייג

 רעיורט רעטרעלקראפ רעשיסורסַײװ--קסנימ

 ,טנאה רעטמירקעגסיוא רעשירעלטעב טימ

 רעיומ נצלָאטש נדעי פא ריד אב ָאד זיא סָאװראפ

 ..?נאראפ נרעלעק ליפ יוזא

 יי זש
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 ,טכאנ נטימ ניא יוזא טוג זיא

 ,טרעטאמראפ ניוש נגיל כעלזַײה נעוו

 פראש נייגסיורא ,ליטש נייגסיורא

 ,סעטאמש עקיורמוא עטלא ניא

 ,כיג"נוא-כיג נפיול נזָאל כיז
 ,לסעג א כָאנ לסעג א
 ,כיא ניב--טָא נוא ,וטסיב--טָא נוא
 .נסעגראפ כיז רימָאל נוא

 - ,טציא עגַײד א ,זדנוא עגַײד א

 .ייבפיול רעטציא נפראד ריּמ

 .ציה א טנָאלש'ס נוא ,סאה א טגָאלש'ס נוא

 ,נפיילש יד ניא נוא צראה ניא

 ,טכירעגמוא נוא ,טראוורעדמוא נוא
 !אטסאב--נוא נייטש נבַײלב רימ

 טכיל ליפ יוזא ָאד זיא סָאװראפ --
 ...?נסאג יד פא וװעטנָאי נוא

 קראמ רעכיוה רעד כיוה נוא לעה זיא'ס
 --,גרעיומ נענַײז עצלָאטש נוא
 ,קראטש טסיב וד ,רעיומ ,רעיױמ --
 ..?נרעיוד וטסעוװ נענאווזיב

 ...נייטש רעפראש א ביוש ניא טילפ'ס נוא
 ..!סעטָאלב יד נופ כַײא סורג א --

 ,םייהא טפיול עמ ,קירוצ טלַײא עמ
 ...מעטָא רעד טילפ'ס נוא טלַײא סע
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 ,נדליש עטלא נעגנעה נעמָארק עטלא פא
 .לופ נוא טאז יז גענַײז סטוג-סָאדלא טימ רָאנ
 :נדליג א ראפ עיצעמ א--,רעכיג--,רעכיג דד
 וליװ סע רעװ נוא פראד סע רעװ --

 ,גנוזײל יד גָאט נצנאג א ָאד יא סייה נוא סיורג
  ..יירשעג טימ נוא יירד טימ נָא נעמוק רעמערק
 --?נזיוה עַײנ טציא טספראד ,עיניּפ ,עיניּפ
 .,?לוזא כיז נּפעלש וצ וטסיב קנארק

 ,גכאז עטוג ליפיוזא ביוש ניא ָאד זיא ,כא
 ,סיז נוא קירעגנוה טרעװ ליומ ניא נוא
 .גכאל ָאד געק רעװ ,יוא ,נענייוװ ָאד ליו רעװ ,יֹוא
 ,רעבַײװ --
 ,רעבַײװ --

 !שיפ עיצעמ א --

 ,נדליש עטלא נעגנעה נעמָארק עטלא פא

 .לֹופ נוא טאז ייז נענַײז סטונ-סָאדלא טימ רָאנ

 .נדליג גטסָארּפ א טציא נעמ טמענ ּוװ ,כא

 ..ליומ נלופ א--נעמעראוו טימ ,טיורב טיפ
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 ,"כעלוייה. גוצ כעלעזַײה טימ טשטנעבעג קסנימ זיא'ס
 ...ריט רעד פא כעלּפמעל עטיור נָא ,כעלגנעהרָאפ עטיור נָא
 נסַײװ ניא גָאט גיא זיב נוא ,טכענ עצנאג נוא
 .ריב נטסצרּפ ַאד טקנירט עמ נוא טרעכיור עמ

 ,נסַײװ ניא גייגוצ טמוק "שדוק-תבש; רעד נעװ נוא
 ,טכיל קיטכרָאפ גדניצ נביוש עלא ניא
 ."כעלוילה, גיא קיורמוא טרעװ'ס :עיניּפ טעז
 ...טכידעג נוא קיגַײװ זיא כיור נוא שור ּוװ

 --כיז טפראוו נוא פוא טצאלּפ טולב סָאד ,צראה סָאד טסַײר סע-
 ..סיורג נוא ליטש ןיא טָאטש יד .,,טציא סעבאש זיא'ס
 --נצראה ניא טַײקטנלע טימ ָאד טנעָאנ נוא
 .שיילפ נוא טולב נגייא נוֿפ עקיטפערק כעלדיימ

 גייז נעַײּפשאב נוא נעמענ ,נעגנוי נעמוק נוא

 .,ודניוו -גוא-ייוו נליטש ניא רעביא נזָאל ניא

 ,נרעיײפ עמורפ ,עלעה ניא טציא לוש יד טנערב נטרָאד נוא

 ..ורביז ענַײז רעטנוא כיז טגייב רעדעי נוא

 כעלפיילש ניא נוא נסּפינש ניא רעהא ייז נעמוק עשז-סָאװראפ

 ?קילב נקיטכיזרָאפ טימ ,עקִיור נגיוא טימ

 - ,נפיילש יד ניא נָאט צעז א טוג זיא ,יוא

 ...קילג נדמערפ-כַײא טאנ נוא ור--כַײא טאנ --

 רעטסעוװש עטסָארּפ עטוג ,כעלדיימ ,כעלדיימ
 --,גָאר נופ נוא רעלעק גופ ,עקירדינ כעלזַײה נופ
 ,סרעסעמ כַײא טאנ ,רעטכַײל כַײא טאנ
 .טגָאלש נוא טנעה יד טבייה

 / ֿגסײר נוא כיז נכערב סעליוק נוא ,נרעביפ גכיוש נעמענ'ס גנוא

 - -- --טכיועג נוא קיכליה טרעוװ מורא דנור נוא

 6 יי ||: = 5556 46 א 1, 2.0 26 1200 יי; 7 ...... .----

 ,נסַײװ ניא נייגוצ טמוק "שדוק-תבש, רעד נעװ גוא
 .,.טכיל נביוש עלא קיטכרָאפ נדניצ
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 ,רעכעלב רעגנוי א נַײז וצ טוג נעיניּפ זיא'ס

 .כאֹד רעביא נכאל קיכליה גוא כיוה

 ,רעכעה נוא כיוה כיז טליוװ'ט נוא טיצ סע ,טסַײר סע

 ,,,טכאנ יד טור'ס ּוװ ,ניהא ,גָאט רעד טור'ס ּוװ ,ניהא

 ,למיה רעד כָאנ זיא טכַײּפ נוא ,כעלב רעד סייה גוש

 .יינָא יז ּפאכ נוא- םענ :טנעָאנ זיא נוז יד

 ,למיוועג א ניוש טיירד נטרָאד גטנוא נוא

 .נָא כיז טבייה ורמוא נוא ,נצכערק ֿבדליש

 ,נרעַײפ עקנילפ עניילק יװ ,כיז נלייײא רעמערק

 ...טנעה נעלּפאלפ ס נוא כיז נסַײר רעצרעה

 :נָאט ַײּפש א צראה נפיט נופ יוזא סָאד כיז טליווראפ

 !טנערבראפ נוא נדנוװושראפ טרעוו ,ייא --

 + רעטכעלעג גקיכליה טימ טוג נעיניּפ זיא'ס

 ,טָאטש רעביא קיכליה נכאל ,נכאל

 ,גכעלב עטכַײל נכליה'ס נוא טגניז סע ,טסַײר סע

 .,טמָארטש נוא טמָארטש נצראה גיא פיט נוא
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 ,למיה רעד ניוש ויא ליטש נוא כעלב רעד ליק ניוש
 ,טכַײּפדקיּור גענַײז נרעטש עלא
 גמיה רעקיטנװָא נא כאד רעביא כיז טגָארט
 ...כַײר גוא קידנלעווק נרעװ רעצרעה עלא נוא

 .נעניגאב נופ נוא טכאנ ויב--טעבראעג גָאט נצנאג א טָאה עמ
 ...ךימ נכעלב יד פא רעטציא נעמ טציז
 נעיניפ קינעמילּפ נַײז עיניּפ רעטעפ רעד טגניז
 ;ךדיל א טכאנ ערעי ,טנװָא נדעי
 א א יי עא יי יע "סע יי יי איי א

 ,ינש ניא נוא נטייק ניא ייז נבעל רעטציא ,,,, -7

 .יילוואא טייוו ניוש ייז נענַײז רעטציא

 --נועװעג אזא טַײצ א נאד ויא ,כא
 ...טקעװעג נוא טרעביפעג טָאה נטאטשראוו גיא
 ,עועילעסראמ נופ דיירפ נוא ,טולב נוא ,קילרטש
 --,וטסייטשראפ סָאװ ,וטסיײװ סָאװ זא

 !קענש

 עסייה-קיטסאה עכלעזא נעטעלא ייז נעמ טָאה
 :ריביס נייק נפרָאװראפ נוא נעמונעג
 רעסייק מעד טָא נָאט מענ א נעמ טעװ נעװ ָא ,נעוװ

 ...ריט רער כרוד נָאט כָארב א טייהרערעוװש גוא .

 ,רעדירב ענעי נָאט םענ א כיג נוא ,גנירג נוא
 ."רעהא זיב נָאט גָארט א כיג נוא גנירג
 יי יא יי קאאעטע,א יי נאטאאא יי "אפ יי אטא יי יי יא

 ,רעריל עיניפ רעטעפ רעד טגניז טנװָא נדעי
 ...טרעלקראפ כאד רעד טרעװ טנװָא דעי
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 רעגעלעג נומ טלקליטש פא טכאנ עלא נוא

 - ,טניה א כרוד יװ יוזא ,ליטש כיא רעהרעד -

 ,נגעװ יד פא טנלע נטייק נגָאלק'ס

 .יריֿמ פא ליטש נקוק ,עטעייווראפ ,ייז נוא

 ,עטַײװ גוא עקיטפערק ,עכיוה עכלעזא
 | ויר א נַײז כָאד ייז נופ רערעדעי זימ'ס
 גטײװרעדנופ גוט קוק א רָאנ לָאמנייא שטָאכ נעק'כ נעוװ
 | ...סירג כיא--:ייז גָאט גָאז א טייהרעליטש נוא

 ,נעגאדגופ יוזא סַײװ ,שַײװ זיא ריביס רָאנ

 ...סרירפראפ נוא ּכיז טרילראפ סורג רעזדנוא נוא

 ,כענאראפ אוא דנאל א רעסייק םאב זיא'ס :נסיײװ רימ

 .ריביס עטעייװראפ- סָאד נעמ טפור

+ 8 

 38 .קיראכ .יא



 לײט רעטײװצ
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 טערקעד רעקיטסאה א סיורא טייג
 :נלַײפ יװ ,ערעכיז רעטרעװ טימ
 טעּפש זיב--ירפ נופ ,טעּפש זיב--ירפ נוּפ
 ...גלללא טינ כיז ,רעמערק ,ניוש טפראד ריא

 ;קילב נעמוטש טימ קוק א טינ
 ...רעװאשז א ניא כיז טיצראפ קראמ רעד
 ,קיװעשלָאב א--גָאט רעדעי זיא'ס
 ...רעװאכ א --קיװעשלָאב רעדעי נוא

 ,ייװ נוא טיונ נופ יד טָא ,רימ נוא
 ,כעלסעג עליטש ,עטלא נופ
 ,יורטש עליופ יװ ,כַײא נלעוװ רימ
 ,..גסעגראפ נוא--נטערטעצ
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 ,סעיניּפ טימ כעלסעג עצנאג--רימ
 ,טניוװעג טשינרָאג וצ נוא--צלא וצ
 ,עניס א נצראה ניא נבַײלק רימ
 .טיורב סעקידנעטש רעזדנוא סאה זיא'ס נוא

 ,נטֹוג מוצ נוא טוג ןיא צלא ,טוג זיא'ס ,יוא

 ..;טַײרש נוא כיז טגיוועצ ,קעטיײיװ רעד סָאװ

 ,נטולב יד ניא סייה נוא רעטכידעג טרעוו'ס

 .פלטש נוא קירַאה נרעװ טנעה יד נוא

 רעגנוה נוֿפ נרָאי ערעװש ,געט ערעווש

 ,ויְל טימ נוא דיירפ טימ ,רעדורב טימ

 ,טנגוי רעזדנוא טכיוהרעד נוא טמענעצ ,ונ

 .טסַײרעצ נוא ,טכיולעצ גוא ,טמענעצ- ,טאנ

 נעמוקעג זיא טַײצ יד נוא ןנַײז זומ'ס רָאנ

 ,טולב נוא טפאשביל ניא ,מערוטש ניא

 :ןרמוא םעד נבייה נוא נעייטש רימ

 !גונעג נוא- .ּפָארא- ,נענאד זיב --
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 לא סייה זיא'ס ,יוזא טוג זיא'ס

 ,נענידראנ פא לוויטש ערעווש טימ

 ןיוזא סונ זיא'ס

 ,יוזא סייה זיא'ס

 : ..לאז רעביא לוויטש ערעווש טימ

 ?"אקשוניבוד , עקיטסאה יד ָאד נעמ טגניז טנװָא נדעי נוא

 ."ל?אנַאלצאנרעטניא , מעד- טכאנ עדעי נוא ,גָאט נדעי גוא

 ליד נכייוו זיב--כאד נכיוה נופ
 ,גנוניוװ רעזדנוא ָאד טגיילעצ טציא זיא
 ,ליו סע רעװ נוא ,פראד סע רעװ נוא
 --,ליד נכייוו זיב--כאד נכיוה נופ
 ,גנוניוװ רעזדנוא זיא טלעװ עצנאג יד
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 טדערעצ נוא טרעדורבעצ כיז טָאה דנאל סָאד נעװ נוא
 ,םעטָא נייא גיא נענמיה טנזיױט ,נטסיופ טנזוט טימ
 טערקעד רעקילַײא גא נאד נגָארטעצ כיז טָאה
 ..סעטָאלב עריא טימ קסנימ זיב גרעב רעלארוא נופ

 ,קעטײװ נקיורמוא טימ--זדנוא נופ רערעדעי
 - ,טמָארטשעג גנערטש טעברא טָאה סע נבעל סעמעװ ניא
 ,נטיירג כיז לָאז --
 ,נטיירג כיז לָאז --
 ,גטיירג כיז לָאז --
 !מָאקראנוװָאס גיא נַײרא פא נענרעל כיז לָאז --

 ,רעניײא נייק טינ ניוש דניצא זיא--רענייא רעדעי
 .ּפעק טנזיוט נופ ּפָאק א טציא זיא-ּפָאק רעדעי
 -- -- --טקינייראפ גוא נעמאזוצ טציא נזומ רימ
 ,..טימ רעדינ --
 !רעדינ נוא --
 !- = טבעל סע" נוא -
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 ,טנכערעג טינ רענייק טָאה רָאי מענעי ניא
 ,נייגראפ פראד סע רעװ נוא נבַײלב טעוו'ס רעוו
 ,רעכעה גוא ,קיורמוא נוא ,גנערטש נרָאװעג זיא עמ
 ...גיילא טנעקרעד טינ כיז טָאה רענייק גוא

 ,בשיפא נוא נטאקאלפ גָאר נדעי פא

 טױט רעד קירעגנוה טנערב זיוה נדעי ניא

 - ,ֿגסיװ טינ געק רענייק ,טינ טסייוו רענייק נוא

 ,,,טיורב רעֶדָא רעפמאק :רעסעב זיא סָאװ

 ,נטסעמ טינ ציה יד נעמ טעװ- ,ציה א ּפָאק ניא טגָאלש נוא

 ריט ניא טוט רעד טראוו רע :סנייצלא ,סנייצלא

 ,נשטנעמ וצ יוזא טיצ'ס נוא ,סאג ניא יוזא טיצ'ס נוא

 .,,פיט ניא נוא רעגנוה ניא עטרעטאמראפ נַײז לָאז

 ,נקיטשראפ גוא נבעל א טציא נעמענ נעמ נעק יװ
 ,,?טנעו ריפ גיא נראּפשראפ ,נקאהנַלרא
 ,ליוּפ רעד טייג סע
 ,גיקינעד טייג סע
 !טנערבעצ דנאל א כיז טָאה קירעגנוה נוא קאמשעג
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 טיולּפ נטצעל נופ טעוב עטצעל א

 -טמעראוורעד עלעווייא סָאד זדנוא טָאה

 טיורב לקיטש א--דניצא טוג זיא

 יסעמראוו נופ כָאנ נבילבראפ זדנוא זיא

 טיונק רעראד א כיור ניא טנערב :

 - ,נעניגאב ויב נעִיצ כָאנ טעװ נוא

 טיײיהרעגנערטש נוא טייהרעגנוי

 ונעניגאב זיב נפָאלש טינ רָאט עמ

 ,סאג רעדעי פא ,גָאר נדעי פא

 .ניוש טכאוו נוא טראוו ורמוא רערעװוש א

 סאה טימ זדנוא פא טגָאלש סע ,טסַײר סע

 .עשראוו רעביא זיב מאי נצראווש נופ

 = י-: .י 3 בע(

 0 א
| 
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 ,נצראוש ניא ניא ורמוא ניא טָאטש א כיז טלקיוז
 ..טקעדראפ טנַײה נענַײז נביוש עלא

 ,נצראה ניא מוא כיז טגיוו נוא קערש א טּפאלק
 .קערש א טקורעגנָא כיז טָאטש פא טָאה'ס

 טלגנארעג גוצ רעטצעל א כיז טָאה גָאט נצנאג א
 ,קסנעלָאמס נוא עשרָא כָאנ רימ געגנאגענּפָא נוא
 :געגנאלק עקיורמוא טימ טָאטש יד טציא כיז טקיטש
 ?טנעה סעמעװ ניא נוא נעמ זיא סעמעוו

 ,געמוק נגרָאמ עניוס רעד נָאק רעדיוװ
 ."ווערק-איסּפ, נוא ייּפָאלכ, רעדיוו

 ,ורמוא רעקיורמוא ,ורמוא ,ורמוא
 .ייקערש יד נטלאהסיוא טינ טָאטש יד טעוװ'ס
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 ,נעגנוי עסייה טימ גוצ א טקישעגקעװא קסנימ טָאה
 ...טנערבעג ייז נשיווצ כיוא עיניּפ טָאה

 בעגנוזעג טינ רענייק נשראמ נייק ייז רעטניה טָאה'ס |
 .טנעה עקידװעטנַאי טימ טעכָאפעג טינ נוא

 ,ורמוא רעד טנָארפ נפא זיא סיורג וצ ,סיורג וצ

 -- -- קסנימ רעביא נצאלפ למיה רעד נעק'ס נוא

 געמוק טינ קירוצ נעמ טעװ- פראד עמ ביוא נוא

 .סקיב רעטנוא נבַײלב ניוש טייהרעליטש נוא
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 סעלסעמ נטלפיוו מעד ,טיג עיניּפ גיוש .סייוו
 ,טנגעגאב רעװש לטָאז ניא ּפָאלש מעיד רע טָאה
 ,טצענראפ נוא טרעטאמראפ--כיור כרוד ,טניוו כרוד
 ,טניוו כרוד
 כיור כרוד
 .סנגער עקידרעמוז גוא

 .ָאלט כָאנ ָאלט נּפאלק סע .רלעפ גיא ליטש טרעיו
 ,..טנװָאניא רעקיור טייג דרעפ עסייה סָאד
 --,ָאטינ ייה נייק זיא'ס גוא ,ָאטינ טיורב נייק זיא'ס נוא
 .טנעָאנ נַײז עלעפרעד א שטָאכ צעגרע טלָאװ

 קערש ניא ענעּפרָאװראפ כעלעפרעד נגיל
 ,עטכאמראפ בוא עטנערבראפ נרָאטוכ נוא
 קעװא גנערטש נענַײז נעגנוי עלא
 --,ליוק טימ
 ,עטכאילש פא נוא מיצירּפ פא ,ליוּפ פא

 ,ּפָארא ליטש רע טעװ רעטוכ א וצ צעגרע
 :רעיוט א ניא נָאט פאלק א טייהרעדימ
 --ןּפָא טנפע ,רעדירב--מירייוואכ ,ייה --
 ...רעיימראטיור א--רענעגייא נא --
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 : ,םיריוביג עקירָאה נייק טינ ,נדלעה נייק טינ

 | .טרעלקראפ קידרעניײב ָאד כיז נבָאה

 נגױא עגנוי טימ נעגנוי עגנוי

 ייידרעפ יד פא טרעטאמראפ כיז נגיוו

 ;רעמוז טימ לופ זיא טכאנ יד ,ליטש רעטציא זיא'ס

 .כעּפ טימ נוא קינָאה טימ ,דלאוו-ענסָאס טימ

 ונעמוק טינ קירוצ ניוש נעמ טעװ רעשפע נוא ,סייוו רע

 טַײװ עשראוו זיאיס

 !כע ,רעדירּב--

 ,נצאלּפ טציא טכאנ יד לָאז ,נעגניז רימָאל

 !יוזא רעווש זיא'ס ,יוזא ?יטש זיא'ס

 נקאה נוא כיז נקאה נעָאלט עטראה נוא --

 ...יירשעג טימ נוא כָאפ טימ ,פַײפ נגנוי טימ

 נעמוק עניוס רעד לָאז ,גרעה נעמ לָאז נוא

 .זיּפש נָא ויּפש ָאד כיז נטסעמ נוא

 ,ורמוא טימ לופ זיא טכאנ יד ,סייה זיא טכאנ יד

 .סיפ יד זיב נוא ּפָאק נופ טַײרש ורמוא נוא
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 ,קירב רעגנערטש א טגנעה עוָאירעב רעד רעביא
 ,קירב רעביא נליײא ,נענָאלאשע נלייא

 דניוושעג נדַײנשכרוד טעוװ רעטַײר רעטצעל רעד נעװ נוא | 

 !ךניצ מירייװאכ ,ונ :נָאט גָאז א טייהרעגנערטש נוא

 :טנעה יד טימ נָאט כאפ א ,נָאט כָארב א קירוב רעד נאד טסעװ

 : .געוװעג טינ נוא--נעװעג ,נעגנאהעג ַאד זיא קירב א

 ,נַײרא גיהא רעװ זיא'ס .רעטנעענ נרעוו נאד קסנימ טעװ

 .י!ניײז רעדיװ נלעוו רימ ,נעמוק נלעוו רימ ,קסנימ --

44 
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 ,.עשיסורסַײװ רעדלעװ ניא ,עטכידעג רעדלעוװו ניא

 ?כאו יד גנטלעה טנַײה טעװ רעוו

 - ,כיו נשוקעצ רעיײפ טימ רעצרעה טנַײה נלעוו'ס

 ..טכאנ רעכעליולב א ניא טנַײה

 ,ערעלט ,רעקַיור ,עטרעטאמראפ ,רעליטש

 ?ור יד נטיהראפ טעװ רעוו

 נרעַײּפ עקַיור נוא נטניװ טנַײה נלעוו ס

 .ייוד פא נדייר כַײא טימ ליטש

 נסעגראפ נזומ טעוו- ,נלאפ טעװ סע רעװ נוא

 .ייסקיב רעד פא ּפָאק מענעשָאלראפ א

 ,כעלסעג ענעּפרָאװראפ ,עליטש ,עקידמאז -- |

 ...קסנימ רעקיטולב רעזדנוא ,םייה

 ,1924 רעבאקעד---רעכאיטקָא
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 טנגוי נַײמ

 ,טלקיװעג טינ דַײז ניא רענייק טָאה טנגוי נַײמ
 ..טלזַײרקעג טינ רָאה ענַײמ טָאה טנאה עטראצ א
 לגנַיי קיטפערק א נסקאוועג ניב כיא
 .כעלזַײה ענרעצליה נוא עגנע ניא

 ,רעטראה נוא רעגנערטש ניא ,כָאנ גיו גיא נוא
 ..יגָאט כעלעקיטש ייווצ--נגיוא טימ
 עטאט רעטנעָאנ נַײמ :נרעה כיא געלפ
 .גָאטראפ נשירפ ניא ניוש טגניז

 ורעמאה סנטאט טלאפ נוא טילפ- לגיופ רעקנילפ א

 - ,ינק יד נשיווצ טלּפאצ נוא טלאפ

 מעראוו נוא טנעָאנ טלָאמעד טרעװ רימ נוא

 .םיטש רעקיטצאז נַײז נופ ריר רעדעי

 ,כָאנ יולב יוזא ,ליטש יוזא ,טניװ רעיולב
 ,.,ביוש ניא נרעטש עקִיױט טימ טקוק
 רעוא מענעּפָאלשראפ-מעראוו נַיײמ פא נוא
 ,בלוה רעדעי ,שוק א יװ ,טשיור

 ,טעברא רעד אב עטאט רעליטש נגיוושטנא טרעיו

 ,דיל נַײז נעננעה טבַײלב רעבליז לקיטש א

 לברא עטקיכעּפראפ ניא :עז כיא נוא
 ..גיו נימ פא טרעלקראפ עטאט רעד טקוק

 רעטסעפ נוא רעטסָארּפ א כיא סקאוו טציא
 ,טנעה עקיטפערק ייווצ סנטאט טימ
 נטסכעה ניא פורסיוא נק'טנַײה גיא נוא
 ...טנעקרעד נטאט נַײמ נופ דיל סָאד בַאּה'כ

 .1924 לארויעפ
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 ,נילנניירא טינ רענייק לָאז דָאס גיא זדנוא וצ
 ,ור כָאנ נוא טַײקליטש כָאנ טקנעב סע רעוו
 ,..!נגילװש א נעורסיוא כיז פראד סע רעװ
 ,נגללװצ יד פא מערוטש טור דָאס ניא זדנוא אב
 .טכורפ טימ ענעדָאלאב כיז נגייב נגילוװצ נוא

 ,נטפאז עטעפ נשיור'ס נוא ,טפול יד טשיור ָאד
 ..ריירפ רעיור ניא ָאד נשיור רעמייב נוא
 ,רעטפאלק עכיוה ניוש טגָאמראפ מיוב רעדעי
 נפראווראפ ּפָאק מעד כיוה זומ--,טקוק סע רעװ נוא
 ,טיירב נעמענרעדנאנאפ ָאד נגיוא יד נוא

 נסקאוו נכעלרעדנּוװ ניא ,סקּוװ נדליװ ניא
 ,..טכוזראפ טינ רעסעמ נייק ָאד נגַײװצ נבָאה
 ,נסקאלש עקידגנילירפ נוא כעּפ טימ טקעמש ָאד
 ,נסקאוו נופ יירשעגסיוא טימ טצאלּפ ערָאק נוא
 ,..טכורפ נופ טַײקיטַײצ גיא כיז נגיוו רעמייב נוא

 ,1926 לארוועפ
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 ,ניב רעפיירט א ניב'כ זא ,נַײז נעק'ס

 .טנרעלעג טינ טַײקליטש וצ ּפָאק ניימ זיא'ס נוא

 ניילא טינ ביז נעק נוא טינ כיא סייוו

 .נבעל נַײמ נעסעטמורא טינ כָאנ נעק נוא

 .קילב נטורעגסיוא נופ נעד כיא סייוו סָאװ

 ?עטראצ נוא עמעראוו רעגניפ נופ

 קילב נטראה נוא טירט עטראה טיפ

 .נצראה נַײמ נופ קידנעטש כיא פיולטנא

 צראה א זא ,טינ נעק כיא נוא ,טינ ליװ כיֵא

 --גענייװ נוא כיז נטעב לָאז ,נרעטיצ לָאז

 טראה-רענייטש פא רָאג רעסעב ניוש

 .טרענייטשראפ כיז נָאט כָארב א יוזא
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 ליפ נוא לופ נבעגעג נרעדעי זיא'ס
 .נביױלג נגייא נופ טפארק כָאנ נרעדעי נוא
 ,ליטש רעד גיא נענייװ לָאז--,נעק סע רעװ
 ליד נקידנגַײװש א טָאה סע רעװ
 ...גביוש עקידרעמוז טימ צראה א--כיא נוא

 ,ריירפ נַײמ נשעלסיוא נגאוו טינ טציא רענייק לָאז

 ;נצראה נַײמ ניא כיז טצעזאב דיירפ א טָאה'ס נעװ

 ךיײרפ נַײמ נשעלסיוא נגאוו טינ טציא רענייק לָאז

 .עצראווש נוא עקיטסבראה רעטרעוװ טימ

 !ניינ נוא ניינ .טינ ליוװ כיא- ,ניינ ,טינ ליװ כיא--,ניינ

 ,גײטש א נָא כימ טצעזעצ טמענ רעסעב

 ..ןצראה נַײמ נופ נביוש יד נצעזסיוא רעדייא

 ,רעגני א נענאּפשמורא ריד פא לעװ כיא ,טסרעה וד--דרע זא

 ר ,יינׂש רעד כיז נסַײװ עליפא ּפָאק ניא טעוו'ס נעוװ

 ,רעגנוי א נענאּפשמורא ריד פא לעװ כיא ,טסרעה וד- דרע זא

 ...יירשעג נקיצראה נוא נטקיטולבראפ-טצעל נַײמ זיב

 רָאי 5



 עקנירעטא ק
 (עמעָאפ)

 ריפניירא

 ,עקגירעסאפ ,כיז ?יּפשעצ ,ַײרשעצ יי

 ;דמערֿפ רֶלֹד גיא נטילעג טציא זיב טסָאה וד

 עקנילפ נוא עכעלייופ א ,עקיטשרָאד א

 ,רמעה נקנימערָא ניא טּפעלשעגמוא כיז וטסָאה

 ,טעטסעּפעג טינ רענייק טָאה מיטש רעזדנוא
 ,טליטשעג טינ רעגייק טָאה טולב רעזדנוא:
 רעטצנעפ נטאז גרעי גיא ביוש רערעי גופ
 ...טליצעג גוא טרערַײלשעג זדנוא ניא טָאה עמ

 עטיירדראפ נוא עטמירקעצ כעלסעג גיא

 נייועג גיא גוא טולב ניא ענעקגוזראפ

 קעטייװ סגדעי נעילוהראפ טלָאװעג וטסָאה

 .יביילא כיז נעילוהעצ טנעקעג טינ נוא

 ןרָאי גופ םױל נטראה ניא ,געט עטראה גיא:
 נָאק גיא נָאטעג סיר א כיז גנָאה רימ
 טנרָאװעג גוא נעירשעג רעש נוא
 .:ָאגראשז נקיצראה נוא גקיכעטש רעזדנוא ניא

 ,עקנירעטאק ,כיז ליּפשעצ נוא עילוהעצ ייה

 ,פעלק גיא נוא נעיירשעג ניא ,נלאש ניא

 ,נעקניזראפ זומ סע רעװ נוא פראד סע רעוז

 .ּפעק יד פא רענוד א יװ ,נגָאלש וטסלָאז

 .גַײז טראצ נענעק רימ נוא נליוו רימ

 ,דניצא טיג גענעק גוא טיג נליוו רימ רָאנ

 ,נבצראה נלופ נופ זיא--,נענגוזעג בוא

 .טניוו רעד יװ ,טעילוהעג זיא-- ,טעילוהעג ביוא:

 רעטצנעפ ?טטכעה יד זיב גוא- ,סאג נופ ביוטש נופ

 .נָאֿפ א יװ נעגניז לָאז ריל רעזדנוא

 :ץטסנעש יד נוא עטסקראטש יד טציא גענַײז רימ

 .נָאנראשז רעקיטיוק נוא ,וד גוא ,כיא

 09 סע1



 ,טנעה עקידרעמוז טימ ,וד ,לדיײמ
 - ,רעמייב עקידנגַײװש נופ טקּוװ נקנאלש טימ
 ,טנעװ נופ ור ניא טוג ריד ויא סע
 !גנוניוװ נילד נופ טַײקליטש רעטאז ניא

 ,ליק כָאנ זיא רעמיצ ניא ריד אב
 .נעמולב יד פא רעמוז רעד טקיטשראֿפ טגַײװש עס
 ליטש רעד ניא נוא ,טכאנ רעד ניא גוא
 .טעמוא נוא ור ליפיוזא ָאד זיא

4 



 לדיימ עקידנגיײװש ,עקיטנװַא
 ,ןטכיועג ניא טַײקליטש רעטראּפשעגנַײא טימ

 נרייר רעסעב רימָאל נוא !ריד טנװָא-נטוג

 ..,טכיל עלא רעמיצ ניא נדניצנָא נוא

 ,נעלװמארט נופ נעמוקעג סָאװ רָאנ ניב כיא

 ..לרׁשעג נקידיירפ א רעהא טכארבעג

 ,רעַײפ טימ לופ זיא טָאטש יד נוא ,טנװָא ניוש
 ?יוזא קידנגַײװש וטסקוק עשז-סָאװראפ

 שז שי



 .ר
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 ײ כיילב יוזא נײרא כיא ניב- ,נפורעג טסָאה

 ,נבייהראפ נעלסקא ענַײמ טנעקעג טינ נוא
 כײה ניא נָאט בײה א כיד טנעקעג טינ

 .נביוטשעצ- נוא ,צעז א--נוא ,כָאפ א- נוא

 ,ד יװ ,עניוזא כָאד כָאה כיא
 טרעדַײלשעג נזיּפש פא נטכענ רָאנ
 - ר רעד ניא טליצעג נוא טכָאפעג נוא
 .ָאד רַײל נוא כיא ייטש רעדניצא נוא

 ,דניק ענעקָארשעצ נַײמ ,דניק
 ,נּפיִל יד פא ייװ מענעקַארשעצ טימ
 ליד מוצ נלאפ כיא לעװ---,גָאז
 .רעפיט ,קידנעיָאװ ,כיז נגייב נוא

 ,סַײבעצ נוא- קראק נַײמ אנ ,טסיופ נַײמ אנ

 .לרעּפ יװ ,סנכייצ עיולב נָא צעז

 סַײװ נוא קיטּפול יוזא טנאה א טָאה'ס

 .נרעטש נטרעדורעצ ניײמ טליקעג
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 נריּפשרעד טנַײה כיד לי כיא !רימ ניא טגניז סע

 .טעקאנ וצ טַײקטעקאנ נוא בַײל וצ בַײל

 ,רימ ניא טיצ סע ,רימ ניא טסַײר סע

 .נקאנ-נואדזדלאה רערעװש נַײמ נָא כיז טסיג'ס נוא

 טנעה יד נקיוראב סינ ניוש נעק כיא

 .עטראה נוא עקירָאה ייז נטלאהנַײא נוא

 ,טנעװ יד גנע נוא ,ליד רעד גנע טרעוװ'ס

 .גצראה ניא נוא רעמיצ ניא גנע נוא

 !ציז :רימ גָאז נוא !ייג ;רימ גָאז נוא
 - ,נדײשעצ טינ כיז ךניצא כיא לעוװ
 ציה א טגָאלש סע ,טלעק א טגָאלש סע

 ..רעדיילק ענַײד עלא נופ ,ריד נופ ,רימ נופ -

 יי
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 נביוש יד נרעטיצ רעליטש-רעליטש
 ..ניד נוא קירעטיצ ביז טבעװ טנװָא נוא
 נביוהעגפוא רעלעה נגיוא יד טסָאה וד
 .ליד םעד וצ רעפיט כָאנ קידנעינק כיז טסגייב נוא

 ,עטיײװצ א נוא ענייא ,ָאש א נייג וצ טמוק
 ,סיורא טייג טַײקליטש נוא ,נייג וצ טמוק טַײקליטש נוא
 קעטייוו א טמוק נענאוונופ ,סָאד כיז טמענ נענאוונופ
 ,י?סיוא כיד טשעל נוא נַײא כיד טגייב נוא

 על טי 58



 נעּפָאש נוא גטָאנ ,נאיּפעטרַאפ רעקידנעקנעב א
 ,טַײקגנירג רעקידלטניוו נופ פיול רעקנילפ נוא
 טנעװ גופ ור ניא ,טכאנ נטימ ניא
 ...רעגניפ ענַײד טַײקליטש ניא כיז נעייגראפ

 ?טנעה יד יוזא ריד אב סָאד גענייװ סָאװ
 ?טרעיורטעג יוזא נעּפָאש סָאד טָאה סָאװ נופ
 נעּפָאש מעד טָא לָאז סע ,סיוא נרעל ,ָא
 ?רעיוא רעקיורמוא נַײמ כיוא נעמענראפ

 ,טרעהעג רָאנ טגגוי נילמ ניא כָאד בָאה כיא:
 .עקנירעטאק א טיצ סע קירעזייה יו
 רעמ טינ נעק כיא--!גונעג נַײז לָאז
 .געלקניװ ענַײד נופ ור רעסַײװ ניא

 ,ור נוא דירפ נבעגעג זיא'ס נעמעוו

 ...רעגנירג ורמוא ניא זיא'ס נעמעוו נוא

 וד נוא--כיא ,טפאשקנעב ניא נאיּפעטרַאפ א

 .ירעגניפ ענַײד נופ פיול רעקנילפ נוא

9 
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 .?אל ,כאל-?רימ נופ טסכאל וד

 .זפגיורב טינ ריד פא ניב כיא

 ,טכאמעגוצ נגיוא יד כָאה כיא

 טכאנ עליק נוא ּור עליק
 ..ינגַױא ענַײמ פא טור

 ,גַײװש כיא טסניימ וד ,עלעראג
 .ביז יירפ כיא :טינ כָאד גייוװש כיא
 ,בײװצ נפא נטניװ עגנוי יװ
 --,גַײװצ נפא ?גיופ רעגנוי ,יװ
 ,כיז טייגראפ ,סגגוי נײמ ,צראה גַײמ

 = . גנעּטָאש טינ רָאג זיא סָאד ;טסגָאז ֹוד

 ?נטראצָאמ טליּפשעג טסָאה וד

 געװ זיא ?סָאװ זיא--!טיאצַאמ נַײז לָאז

 טנעה ענַײד נופ טניר סעפע זא

 ..יטייקטראצ רעטלאק אזא טימ

 טכאמראפ ביז גנילצולּפ נטסָאה סָאװ
 ?נטראצַאמ טלעטשעגּפָא גוא
 - .!כא5 ,כאל ,רימ נופ כאל
 .טכאמראפ כיז וטסָאה עשז-סָאװראפ
 ,..?נצראה נקיטעמוא טימ

3 5 00 
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 ,סעּפע רעטציא רימ ליּפש !סכעליירפ א ליּפש
 .נײגראפ נַײד נליפ טינ רעמ לָאז כיא
 סעּפעטס עטסוּפ יד ניא ,רעדלעװ עטסיװ יד גיא
 ..,גייגראפ נוא נייגסיוא קעטייוװ נַײד לָאז

 טעמוא טימ טליפעגנָא טנגוי נַײד סָאד טָאה רעװ

 :ו ?טייוװעצ קידנגָאי טגגוי נַײד גוא

 --,נעמוקעג רִיְד וצ ניב כיא !סכעליירפ א ליּפש

 !דיירפ נַײמ נרעדינ כיוא ריד פא לָאז

 .טנלע זיא כַײא נופ רעװ .ָאד וד נוא נאיּפעטרָאפ א

 ?נייװעג ניא כיז טייגראפ כַײא נופ רעו

 רעדלעפ עטסוּפ יד ניא ,רעדלעוו עטסיוװ יד ניא -

 ,נייגראפ נוא נייגסיוא קעטייוו ניײד לָאז

 ר

01 
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 נעילוהעצ טציא כיז טעװ--?נעגניז טינ טסנעק
 --.דיל עקידרעּפָאה גיײמ נוא עקנילפ נַײמ
 עילָאדָאּפ ניא צעגרע גוא ,לטעטש א ניא צעגרע
 .דָיי רענעטעמאס א טבעלעג טַאח

 רעדלעוװו עקידנגַײװש טימ טלדנאהעג דַיי רעד טָאה

 ,טקאהעצ זַײװקיצנײא רעמייב יד נוא

 ,טנלע נופ טיהראפ טינ רעטכַאט עגנוי נַײז נוא

 .ראאצ נופ טיהראפ טינ רעטכָאט עגנוי נַײז גוא

 ,עטיירדעגסיוא לצרָאװ זיב ,רעדלעוװ נופ ייװ רעטכידעג

 טי לקט יש 4 קערש א יװ ,נלאפעג ריא פא זיא
 ?קעטיײוװ נעמוטש ניא ריד אב נּפיל יד כיז נעמירק סָאװ

 ?טקעדענוצ נגיוא יד וטסָאה סָאװראפ

 - ,רעגנירג גרעוו ריד לָאז ,נעגניז טינ רעמ כיא לע

 !דיל עקיטעמוא נַײמ ,ּפָא כיז קאה

 :נעגניז כָאנ לָאמ טנזיוט נוא- ,נעװעג ,כע

 ,דָי רענעטעמאס א טבעלעג טָאה

 עטעייווראפ מירעיוּפ נבילקעגנָא רע טָאה
 ,קעװא דלאוו ניא ניילא ייז טימ נוא
 קעטײװ ניא נוא נברוכ ניא כיז טגיוועצ דלאוו רעד טָאה
 ,קעה יד נופ נלָאטש עפראש רעטנוא

 !רעקראטש נוא !לָאמאכָאנ גוא !קאה-נוא-קוה
 ;דרע רעד וצ נלאפעג םיוב א זיא'ס

 !עגראה--נוא רעקיכעטש א ,רעשיראנ א כיא גיב ,יוא
 ,..ןטרעלקראפ קיטעמוא כיז וטסָאה סָאװראפ
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 ,טינ נָאגראשז נייק טסייטשראפ וד ,טסגָאז וד
 !נָאגראשז סָאד פור ,ונ ,עגַײד א
 ,נענָאפ יװ ,רעטרעװ נרעטאלפ'ס נעוו
 ..זנָא ריד נצנאגניא סָאד טייג סָאװ

 ר

 - ,ריד טלעפעג רעיורט סעװָאטאמכא

 :קילב נופ טעמאס טימ רעיורט ָאט

 ,2/ 4 חקגפץוס קץצאְא 2

 הסקינגזאצ ס 2680/ קצאח*

 ,רימ טכאדעג כיז טָאה סע--?וטסייוו

 .וד יװ ,עניוזא ניוש ָאטינ

 ,נטכאנראפ עיולב יװ ,נענורעצ

 .ֹור רעדנעקנעב ניא נעגנאגראפ

 ,לגניי א יװ ,קנאלש טציא רעדיוו טסייטש
 ,גָאז ,ונ ...נעמוקעג רעדיװ גוש
 :לקניװ ניא טרָאד ריד אב סָאד טגנעה רעװ

 ?קָאלב יצ ,אנא עװָאטאמכא

3 
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 נענידראג עקַיור נעייוו ,נעייוו

 ,ליד נפא כָאנ טגיל טַײקליטש א נוא

 ,נעניגאב רעד נָא טמוק קִיור נוא לעה

 ..ליטש גוא קירעפעלש כָאנ זיא ָאד נוא

 ,רעטצנעפ נוא ,ביוש נוא ,נידראג :סיוא צעז ,מענ

 .רעהא כיז נָאט סיר א טניװ א לָאז

 רעטסעװש נַײד מורא טנאּפש סע :קוק נוא |

 .ררע רעד פא עטסנעש עלא נשיווצ

 עדנעגעל א טרעטאלפ נדעי רעניא

 .סיפ יד רעטנוא מאלפ נוא ,קנופ נוא ,טניװ א נוא

 ורעדנעל נופ נָא נעמ טמוק נוא ,טעטש נופ נָא נעמ טמוק נוא

 ,טסירגאב קידנענאּפש נרעוו עלא נוא

 ,נעמוק כָאנ בוא וטסעוו-- ,נעגעק וטסעוו:
 ...קעװא טינ מענייק נבַײרט רימ זא

 טעמוא נַײד כָאנ נוא ור כָאנ טוג זיא ,כעי
 ..געװ נפא נעניגאב טימ נוא סאג טימ;
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 ?ריד אב ָאד כיא פראד סָאװ ?ָאד כיא וט טָאוװז
 ?גענעּפָאש טימ טרעיורטעג כיא בָאה סָאװ וצ:
 ,ריט רעד כרוד נוס סיר א יוזא טלָאװ'כ נעוװ
 ,נענעקרעד טַײקִיּור ניא ניוש רעדיװ כיז כיא טלָאװ

 טונימ רָאֹּפ א נַײז כָאנ ריד אכ לעוװו'כ
 ,עניוס א יװ ,נכאמראפ ריט נַײד לעװ נוא
 ,טולב נַײמ ריד כָאנ טנייװ'ס נעװ ,טולב נַײמ טדער'ס נעװ
 ,רענייטש יד פא נטערטעצ טולב נַײמ כיא לעװ

 טָאטש רעביא נגָארט כיא לעװ רעדיװ נוא:
 .רעיױמ א וצ רעיומ א נופ נגָאי נוא
 ,טָארט רעדעי נַײמ נַײז לָאז טמעשראפ-
 .רעיורט נַײד וצ כימ קירעגנוה כָאנ טּפעלש סָאװ

 ,טוג נוא--גונעג-- ,טנוזעג ַײז ,וג
 .עגיס א טימ כיז טכאמראפ ריט יד טָאה'ס נוא
 טולב נוא קילג ניא--נַײז נעק'ס
 ..יגעניפעג כימ צעגרע רעשפע כָאנ וטסעוו

 1925 רעבאיָאנ-רעבאיטקָא

 עו 38 ץיראכ .יא 2
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 רעדיל נגעוו רעדיל

1 

 --,רעדיל נעגניז טנרעלעגסיוא כיז כיא בָאה סָאװ כָאנ
 ...?טניוו רעקַיורמוא רעד רִימ זיא ּפאנק
 ,רעדימ נוא רעשיראנ נַײמ ,רענַײמ ּפָאָק
 .דניק א יװ ,נגיוו כיד לעװ כיא ,מוק

 ,רָאג טסּוװעג טינ רעדיל נופ עטאט נַײד טָאה סע
 -- - -- -סָא כָאנ סָא טנעיילעג טייהרערעווש
 ,רעטסוש רעטסָארּפ א נעװעג ,רע יװ ,כיוא טסלָאוו
 ,טסָארּפ נוא ,קידרענייב נוא ,טנוזעג

 ,נבראפ טימ טקיטשעג כיז טלָאװ גָאט רעד נעװ נוא
 --,טניװ רעד נגיוומוא טלָאװ עלעזַײה נַײד
 טעברא רעד אב נעגנוזעג ,רע יװ ,וטסלָאװ
 ...טסגניז וד זא ,רָאג ניילא טסּוװעג טינ נוא

 ,רעדילג יד ניא טַײקדימ טימ נַײז טלָאװ גנירג נּוא
 | ,גנירג נַײז ּפָאק ניא ריד טלָאװ לָאמעלא נוא
 ,רעדיל נעגניז טנרעלעגסיוא כיז וטסָאה סָאװ רָאנ
 ?דניק עקַיורמוא נַײמ- ,רענַײמ ּפָאק
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 יפ

 ןנצראה ניא מענעגושעמ קיטש א ןדנוא נופ רערעדעי טגָארט

 ..סייה זדנוא זיא'ס ,רעװש זדנוא זיא'ס נוא

 - ,עצראווש ניא נרעַײפ ניא נגיוא יד גענעפעעצ רימ

 .סיורג יא ,קיורמוא יא ייז נרעוו

 ,ורמוא רעד טמוק נענאווגופ ,טינ כיא ייטשראפ ,טינ כיא סייוו
 ,פיילש ניא יווא רעװש טגָאלש סעּפע סָאװראפ
 ,נעמוק טינ לָאז עמ ניהּוװ נוא ,נייג טינ לָאז עמ ניהּוװ נוא
 .םיונוצ גנערטש נּפיל יד כיז נעיירד

 ,נַײז גנירג זדנוא טלָאװ עדאווא ,טוג גַײז טלָאװ עדאווא
 צראה סָאד נקירדפיונוצ יוזא נעק עמ נעוו
 נעגניז טינ רעמ נוא ,כיז נטעב טינ רעמ נוא
 ,ראנ וד ,ַײא--:נָאט גָאז א ניילא כיז נוא

 .,נזיורק ניא נוא טנגוי ניא ,ראנ רעגנוי וד ,ראנ
 ?םילטש נוא טנוזעג נַײז וצ וטסיב קנארק
 ,עויוּפ--נוא ליד םעד ֹוצ קירד- ,רעװש ריד טרעװ נוא
 !פייפעצ נוא כיז ילרשעצ--,גנירג ריד זיא נוא
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 - טגנאלאפ-רעסטכיד רעגנוי רעד

 טעמרייוועג

 ,טּפעלשעג נוא כיז טדימעג צלא סעטאט נבָאה

 ,נעיירשעג כיז ניא טקיטשראפ טייהרערעווש

 ,געט עקיורמוא טימ סרענעג זדנוא נוא

 .געייוו עקַיורמוא ניא טבילראפ זדנוא נוא

 ַאד רעדניצא רימ נענַײז -- ד- --

 ,רעטאלפ טימ נוא נבעל טימ ,קאּפ טימ ,קאה טימ
 טגָאלש גוא טראּפש סע ,זדנוא נופ טסַײר סע

 ..סעטאט עקירעגנוה נופ טפארק רערעוװש טימ

 טכידעג נוא קיטפאז רעטציא רעגניז גסקאוו
 --,סעגנאלאפ כָאנ סעגנאלאפ נָא נעמוק נוא
 ,טכיל טימ נוא ורמוא טימ זדנוא גופ טקעמש סע
 ,נעגנאז עקידגנילירפ נופ סקּוװ נטשרע טימ
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 או

 ,נענעק טינ כימ טעװ טַײקיבײא יד ביוא ,טינ טרא כימ

 .,טירט ענַײמ נעװָאכ סינ טעװ רענייק ביוא

 ,נענערב רעצרעה נעװ ,דניצא- ,טציא טָא

 .דיל נַײמ ניא נטסיופ טימ נָא כיא םוק

 ,נעגניזראפ כיז נלעו כיא טלָאװ עדאווא
 --,טניוו נטימ נעייוועצ צראה עצנאג סָאד
 ,גַײז גנירג לָאז רימ זא ,טינ כָאד נעק כיא רָאג
 !גנירג טינ נעמעלא כָאנ זיא'ס געוו

 ,נרעטש יד טנַײפ טינ טציא ויב צלא כָאנ בָאה כיא
 ,גנירג כָאנ לָאמ עלא רימ זיא נטניו טימ
 ,נרעה טינ דניצא ליװ כיא רָאנ
 ,טניװ א לרעפיטש א רימ פא טשיור'ס יװ

 ונענעק טינ כימ טעװ טַײקיביײא ביוא ,טינ רימ טרא

 --,טירט ענַײמ נעװָאכ טינ טעװ רענייק ביוא

 ,נענערב רעצרעה נעװ ,דניצא- ,טציא טָא

 !ךיל גַײמ טימ נעמוק כיא פראד
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 גדָארלעסקא .ז

 - ,ורמוא נַײמ מוא כיז טיירד לימטניװ א נופ נעלגילפ יוװ
 ..טניװ רעד נקיטעז טינ צלא כימ נעק סע
 ,נעמוק נזומ נלעוו סָאװ ,טנעה-נעלגילפ טימ
 ,דניק עקירעגנוה א מוא כיא ילפ

 קיניײװ רַימ גָאט רעד זיא'ס נוא ,גראק רימ זיא'ס נוא

 : ,ָאש קיצנאווצנוריפ ענַײז עלא טימ

 גנוניוװ נייק נעיובסיוא טינ צלא כיז נעק כיא

 .ָאד טָא :נגיילקעווא כיז קיור נוא

 ,גנָאמראפ טינ לָאמנייק ניוש ור נייק לעװ כיאי
 ..טגָאמראפ טינ רעטציא זיב ור נייק בָאה כיא יװ
 ;כיז גָאז נוא כיז וצ מוק כיא טכאנאב טעּפש נוא
 !גָאי ,רעקיורמוא נַײמ ,רעטקיטולבראפ

 ,נטפערק נופ רוּפש נטצעל נזיב גָאי נוא גָאי
 ,געט עסייה ענַײד נופ ריר נטצעל זיב
 ,נפערט כיד עקיטכיל א ליוק א טעװ נוא
 ,געװ נַײד פא נגָאי כיז גנאל כָאנ וטסעוו

 ,נּפָארט קיטולב רעדעי נוא ,פירט רעדעי נוא

 ,סײה נוא טראצ מענַײד נצראה נופ טניר סָאװ
 --נּפָאקוצ ריד אב גגיילסיוא כיז ליטש טעװ

 ,,,טסיירט עכעלרעדנוװ א נוא עסיורג א;

 זֵׂש
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 רעדנוװ נכעליורג גיא טָאטש א טגַײװש
 ,כיור נוא נעלּפענ כרוד גציּפש טימ כיז טסַײר נוא
 עדנוקעס עדעי זא נוא טונימ עדעי זא
 ...כײה ניא גָאט סיר א נטניוו כיד נענעק

 ,רעטניה פא טינ טקוק נעמ .טַײקגנערטש ניא נעמ טנאּפש
 .ּפעק יד נעלסקא ניא נעמ טבָארגראפ רעפיט נוא
 נטניוו ענעצלאזעג נוא .מאי רעשיטלאב
 .ּפעלק עקיכליה טימ נָא מאי נופ נעמוק

 ,גנוציילפראפ א- :טקעװ נוא פוא טָאטש יד כיז טּפאכ
 .קילב רעד גדעי אב רעטראה נוא רעגנערטש טרעו
 סעציײלּפ עקירָאה פא ָאד טּפעלש רערעדעי ֹוא
 ...קירעטאמ אזא נופ ּפָאס נוא בײהנָא מעד

 ,דארגנינעל ,1925 רעבאיָאנ



 ,גרעב פא נקלָאװ א כיז טײרּפש-
 ,נליונק עזעגיורב נוא עניורב
 ,רעב א יװ ,טנַײה רימ כיז טליװ סע
 ,גליורג נוא נגעקטנא ָאד גייטש

 ,יירשעג א זדלאה ניא רימ טקעטש סע
 .נגרעװרעד טינ יירשעג מעד נעק'כ נוא
 ,ייװ רעד זיא סיורג נוא מאזיורג יוזא
 .ָאד גרעב יד טרעגאלאב ניוש טָאה סָאװ

 ,כיור א כיז טיירד נוא כיז טליונק

 .גציּפש עלא טיירדראפ נוא טליונק

 ,כייה ניא רָאפסָאפ רעד כיז טבַײר'ס נוא

 .נצילב ניא כיז טכערבעצ נוא טכערב

 ,גרעב ענעשָא?ראפ ריא ,גרעכ
 ..נּפאלקעצ כיז כײא ניא רעַײפ לָאז

 ,רעב רעקירָאה א יװ ,ייטש'כ נוא

 ..עפאל ענעגייא יד טציא סַײב נוא
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 טליפרעד טױט םמעד טנַײה גנולצולּפ בָאה כיא
 - ,רעטניה פא טיוט נעצ נעגנורּפשעגּפָא נוא
 ,ליטש נבַײלבראפ טינ כָאד נעק כיא
 ..רעטניו טימ סענעטָאשראפ עלעפרעד יװ

 טקיװקעג נוא כיז טיירפעג טינ לָאמנייק כָאנ בָאה כיא
 ,נגיוא עטכאמעגוצ נופ ור רעטצעל טימ
 ,קירטש א וצ נגיוצעג טינ לָאמנייק כיז בָאה'כ נוא
 .נגױז םוצ עלעפיוא נא קירעגנוה כיז טיצ'ס יו

 ,טנעקרעד כיז לסיבא בָאה כיא טניז

 ,סעילבערה יד פא גנילירפ יװ ,רימ ניא טשיור

 טנעה ענַײמ ניא גָארט כיא--רימ כיז טכאד'ס נוא

 ,נבעל נַײמ נופ עדנע יד נוא ביײהנָא מעד |

 ,טנַײרּפ רעקיורמוא נַײמ ,סנַײמ נבעל ,ייא
 - -,נדיײשעצ טינ כיז גנאל כָאנ ריד טימ לעװ כיא
 גנאל רעייז נבעל כָאנ סיוועג לעװ'כ נוא
 .נדייז נַײמ נופ עליפא כָאנ רעגנעל רעשפע נוא

 ,טייהרעליטש נפערט כימ ?יוק א טעװ נוא
 .נעמענ נענעק טינ סיוועג ליוק יד כימ טעװ
 ,טױט מעד טליפרעד טנַײה סעּפע בָאה כיא

 -.נעמעש וצ ניילא כיז ראפ נָא כיז בייה נוא

 1926 לארוועפ



 ,גייוװש-- ,כיז כיא גָאז-- ,גילװש --
 ?נעלרשעצ ,רעכָאב ,כיז וטסָאה סָאװ
 ,גייטש ָאט--,ננַײטש ריד כיז טליװ סע
 !כיז ילפ ָאט- ,גטילפ ריד כיז טליװ סע
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 ;דניצא ריד טוג זיא עדאווא
 .געניפעג טינ ור נייק כָאנ טסנעק וד
 ,טניוװ נטימ טייגראפ טנגוי רָאנ
 ...נעניגאב כָאנ נָא טמוק טנװָא גוא

 כיור נקיכעּפ גיא גוא טיוװצ ניא
 --סגנילירפ יד קידנעטש כיז נשעלראפ
 !כייה נופ טרעפטנעעג כיז בָאה כיא נוא
 יונעיְלּפ רימ כיז טליו סע--!עגַײד א, --



 דיל-יינש

 ינֵׁש נטלאק גופ טעלג נטראצ מעד

 .לכײמש נטיירב טימ פוא טנַײה כיא מענ

 עייג נוא ייג כיא- ,טוג רימ זיא סע

 ,נכיירגרעד טינ כימ טניוו רעד נעק'ס נוא

 ,פָאלאג ניא כימ טבַײרט'ס נוא טגָאי סע

 .גנעיירשעג-דיירפ טימ לופ טרעװו טסורכ נַײמ

 ּפָאק גסייה ניײמ יוזא טָא גוא

 .נעיינש נופ ליּפש ניא נַײא לקיוו כיא

 ,טָארט נכיג טימ יינש מעד טערט כיא
 !נעינק יד זיב רימ טכיירגרעד יינש רעד
 ,טָאטש יד טציא זיא גנירג יו ,ייא
 ...נעילפ וצ טיירג ניב ניילא כיא נוא
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 ניוש טַײצ רימ זיא'ס-- ,כיא גָאז-- ,עליימ
 ,טלעטשעג נוא קִיור נרעוו
 טקיטַײצ נוא נָא כיז טסיג סע נעװ
 ...טלעװ נימ אזא רימ ניא פיט

 / רעיוא גַײמ טסורב וצ וצ כיא גייל

 !טכליה סע יװ :כיז יירפרעד נוא

 ,רעיורט א רימ ניא טניוװ סע ביוא
 ,כלימ נוא טולב נופ כיוא רע זיא

 ,נעלסקא ענַײמ פא כיוה כיא קוק

 ;סיֿפ נוא טנעה עטַײטש יד פא
 ,נסקאו גגנוי גיא גנוי רעגנוי
 ...!טסירגעג יײז נוא טשטנעבעג יז
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 ורעטַײװ צלא געװ רעד טפור'ס נוא--,יײנ נוא ייג כיא

 !טָאטש עקידרעמוז עלעה נימ אזא

 ,טרעטַײלעג טנַײה זיא טסבראה רָאנ ,טסבראה כָאד זיא סע

 .גָאט רעקידגנילירפ א זיא סע ,טכאד'ס נוא

 ,נלגמורא צלא כיז טליו'ס נוא ,כיא ייג ,כיא ייג

 !טסבראה נימ אזא נייגראפ רָאג נעק יװ זא

 ,נעגנולקעג קיטכיזכרוד טָאה טפול ניא כיוה

 לצראה גַײמ רעדָא ,טָאטש--?נעגנולקעג סָאד טָאה רעװ

 - ,נביױלג טינ ראג כָאנ נעק נוא טינ כיא ליװ

 .טלעק עסַײװ נוא ,יינש נוא ,גַײז רעטניװ טעװ'ס

 ,נגיוא יד כיז נבייהראפ--יוזא גנירג

 .ייטלעװ רעטלארטשעגסיוא ניא נַײרא קוק'כ גוא
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 גיורּב נוא דנָאלב

 געמערב יד כייװ רימ טסשוק נוא רָאלק וטסכאל
 .זדלאה עניורב-לקנוט נַײמ מורא טסמענ נוא
 גנעמענ טימ כימ טסלטרעוװ וד ,כימ טסלטרעצ וד
 ..דלאוו טימ ,עלעפרעד טימ כָאנ נקעמש סָאװ

 עטרעהעג סינ ,עטראצ נעמענ ליפיוזא

 .נאזאיר גַײד נטלאהאבסיוא כָאנ טָאה
 נרעטרעװ עלא ניוש סייוו כיא- טניימעג בָאה כיא

 .טנאקאב כארּפש-רעסומ נַײד טוג רימ זיא'ס נוא

 רעטכעלעג נכעלקילג ניא ,כיא כאל ,וטסכאל -

 ,טניּפשראפ עכעלקילג כיז רימ נבָאה

 נורעטכעט רענאזאיר נופ עטסדנַאלב יד--וד

 .ייביז רעקסנימ יד נופ רעטסניווב רעד- כיא

 שפ ירבו



 . ,םייה נַײז זיא נאזאיר ,םייה נַײז זיא קסנימ

 - ,בַײז סע טעװ ,נַײז סע טעוװ

 נַײּפ רעטרעטַײלעג ניא

 .נרַאבעג גנילטשרע נַײמ וטסעוו
 :סנַײד עלעגניי

 ,בילל--עלעגנַיי
 ,גרָאק רענעדלָאג- עלעגנִיי

 - ,נַײז רע טעװ ,נַײז סע טעװ
 נַײִל כעלעזילרק ניא
 .עצראוש נוא עפיט כעלעגייא טימ
 ,נַײז סע טעװ
 --!גַײז טעװ סע
 8 נײש גַײמ גיוש טסקאוו סע נוא
 א ...נצראה נמעראוו רעטנוא ריד אב

 4 א , : 5

 א

 יי ,םייה גַײז גַײז טעװ ּוװ
 + | ,ניילא טינ גסייוו רימ

 אט 5

 ..םייה נַײז נרעוו ניוש טעװ דרע ענעצנאג יד
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 .קידנעינק

 ,טַײװ רעד נופ עטלא נא כימ טנגעגאב
 .ענירעלעּפ רעמורפ ניא עקניטלא נא |

 ,טַײז א נָא עליטש א ּפָא יז טייג

 טַײז א נָא עליטש א כיז טמעלייצ
 .ענירעלעפ רעמורפ וצ כיז טעילוט נוא

 ,מייהא עקניטלא יד נעמוקנָא טעװ
 ,ענָאקיא נופ טײקליטש וצ נלאפוצ

 נמיורט ראפ נוא מעליײצ ראפ ליטש נענייוו נוא

 יי היא נעילפוא נצראה נופ טעוו'ס זיב

 ..ענָאקיא רעד אב ,ביוט יװ ,כיז נלעטש נוא

 טרעלקראפ עקניטלא יד טעװ נעינק נוא
 :נצראה מעד אב עריומ נוא טילקמעראוו טימ

 ,דרע רעװקסָאמ פא נני א מורא טערט סע -
 דרע רעװקסָאמ נופ ור יד פוא טלסיירט
 .בצראוש נוא נטרעטסעלעצ ּפָאק טימ טַײרש נוא
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 ,מענעמוקעג פא ,נוז פא עמאמ א נָאט קוק א טעװ
 : --,געמערב ענעסקַאװאב טימ נוז סא
 עמורפ ענעגרָאבראפ נגיוא טיִמ נוא
 .נענעקרעד טינ נוז מענעגייא יז טעוו

 ,רעפיטש אזא נוז רעד זיא נעװעג ,כא
 ,נגָאװ נכָאנ טפיול סָאװ ,קעשָאל יו
 ,נטיבעג כיז נוז רעד נרָאי טימ טָאה
 ...לנגָאז טציא עמאמ א נױש נעק סָאװ זיא

 ..?גרעדנע טציא עמאמ א ניוש נעק סָאװ זיא
 ,נעמענאב וצ ייװ טציא טוט ,רעװש ריא זיא
 ,רעדמערפ א רע טקוק סעּפע סָאװראפ
 ,נינעל רעטגעענ מיא זיא סָאװ טימ

 ,מענעמוקעג פא ,נוז פא נקוק יז טעװ
 : נעמערב ענעסקָא האב טימ נוז פא
 מענורב רעקיכָאמ יװ ,נעקנעב גוא
 ...רעמע מענענורטנא נטצעל כָאנ
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 לטעטש

1 

 ,נעמוקעג זיא לסעטש ניא טסאג רעדמערפ א

 ...טירט יד ניא ןרמוא טימ- טסאג רעדמערפ א

 ןורמוא נַײז טנעקרעד טינ רענייק נטרָאד טָאה'ס

 .ילרימ טסיב :טגערפעג טינ םיא טָאה רענייק נוא

 ,נאד טכאנראפ וצ גגיוצעג טָאה למיה געיולב מעד
 ,טנייװעג נצעמע כָאנ טָאה טַײקליטש נוא
 טרָאד טכאמראפ גנאל נופ ניוש נעמָארק עלא
 ,.,םייהא נייג טינ טרָאד ניוש פראד רענייק נוא

 רעקפעה נקידלטעטש כרוד טכאנ ניא פיט זיב

 ,נילא טסאג רעד זיא נעגנאגעג

 - "טנפע :גטעבעג טינ נוא ,טראוועג סינ נוא

 ,מייה רעטצינעגּפָא נופ ריט רעטצעל אב

 ,רעמ טנעקעג טיג גרעה נוא טרעהעג טָאה רע
 ...טױלּפ רעטניה נכָארבראפ טגיל לטעטש יװ
 -- !נענערב לָאז--טגָאזעג רע טָאה --,טוג --
 .טייהרעטראה נוא טראפשראפ קעווא זיא נוא

 נטניװ יװ ,טרעהעג רע טָאה גָאטראפ זיב נוא
 ...טגָאלקעג עלעטעטש טימ נוא רעַײפ טימ נבָאה סייה
 ,רעטניה פא נָאטעג קוק א רע טָאה לָאמ נטצעל א
 .,.טגָאטעג טָאה'ס נוא .קעווא זיא נוא
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 ,לטעטש נַײמ טקעדעגוצ טָאה כיור רעטצעל א
 .טניװ רעד טקישעגנַא טָאה כיור נטצעל נוא

 כיז נטעב נענאווזיב ,יוא נוא ,נאוו זיב ,יוא

 .דניוושראפ עלעטעטש --

 נטקארט עיולב נשיװצ ,געוו גטימ ניא
 .קעװא טינ כָאנ טסנעק נוא צלא וטסגיל
 ,סעטאט עזַײרג עלא וצ כָארב א
 -- געט ענַײד נשָאלראפ טינ נבָאה סָאװ

 -- !נטראוו פא נוא נגַײװש פא טזָאלעג כיד נוא
 דָאר א נרָאפכרוד לָאז טייהרערעווש
 ,נצראה נקנארק נַײד זיב נעלסיירטעצ כי נוא

 ..,טָארט-כָאנ-טָארט

 ,עטלייצעג נענַײז געט יד :סייוו כיא
 ;טױר טקעטײװעגסױא זיא רענַײד גָאט רעדעי נוא

 ;מעלייצ א נקאהסיוא ריד נעק נוא ,ביילנ'כ נעװ ,יוא
 .טיֹוט נַײד פא רעמיוש נטצעל א
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 קינָאמראה א כיז טייגראפ פיוה נפיט ניא
 -- ,טנעװ עליק נשיװצ םיוא כיז טשעל נוא
 ,גענַאמרעד טינ כיז נעק'כ נוא נאד כיז טליווראפ
 .נעװעג לָאמא זיא סָאװ

 ,טרעיורטראפ נוא סעליטש ,לטעטש ,לטעטש

 ...גיילא נוא וזָאלראפ כאד נטצעל זיב

 גרעיױומ יד נופ נטסכעה פא ,נעװ כָאנ טפערט

 .נייוװעג רענעקורט נַײד רימ וצ טייגרעד

 ,כעלסעג ענַײד גופ קעװא ?8מ עטשרע סָאד ניכ'כ נעוו

 ,טגערבעג טייהרעליטש כָאנ סָאה טנגוי נַײמ

 נסעגראפ טינ כיד רַאט עמ- כיא בָאה טניימעג

 ..דמערפ רעד ניא נײגכָאנ וטזומ קידנעטש נוא

 ,נגָאװ נכָאנ נגיובעג קעוװא כיא ניב
 ..בַײל םוצ טקירדעגוצ נבעל עצנאג סָאד
 נקַאטש יד גופ נטסכעה פא טָאטש טָאה טריפעגפורא
 !בַײלב :רעטצנעפ מוצ טריפעגוצ

 נענָאמרעד כיז רעטצנעפ מאּב דניצא טוג זיא
 ...טנעה יד טימ נָאט כאמ א טייהרעגנירג נוא:
 קינָאמדאה רעד כָאנ טיציס יװ ,ליטש נרעה
 ..געװעג טינ לָאמנייק יװ ,סיוא כיז טשעל נוא
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 ,נעיולב ניא טכענ עלא יו ,טכאנ א

 ..ליטש נוא קיורמוא זיא טכענ עלא יו

 - :נעייװעצ ייוו נעיור נַײמ טינ טנַײה נעק כיא

 ,מיוש - נוא רעקיספול א פֹוא כיז בייה כיא

 ענַאװעל ענענושעמ א .,למיה א
 ,פראש נוא גנערטש כיז טסַײר נוא פוא טרעטיצ
 ,נענָאפ טנזיױט יו ,טדער נוא צראה סָאד טסַײר סע
 ,.,פראדאב נַײמ כיז טסַײר נענָאפ טנזיוט יו

 ,נקיוראב טכאנ אוא ניא טינ כיז נעק כיא

 ,דניװ נוא ייװ פא טגָארט'ס נוא קעווא טיצ'ס נוא

 עגושעמ נוז נַיײד זיא'ס ,עמאמ ,עמאמ

 ,..,טניװ נפא רעיולב א מורא טילפ נוא

 בגיוא ענַײמ נופ טשרַאד כרוד נַײא כיז קוק כיא

 :;זדלאה נַײמ סיוא כיא יִצ רעגנעל-רעגנעל נוא

 ָאד טגיילראפ כעלעטעטש נענַײז נזעוועג

 ,צלאז נוא טיורב נליטש טימ ור רעליטש ניא

 נרעטשעצ יײז נפלָאהעג ניילא כיא בַאה

 .,םיור ניא נעמעלא ייז טקישעגּפַא נוא

 ,ברעטש יד נרעטיצ'ס יװ ,ניֹוש כיא רעה רעטציא

 .כיוה רעד ניא כימ טנָארט'ס נוא קעוװא טיצ'ס יו

 רָאי 1924 ,נוי



 - ..סעדייז עקיטעמוא ריא ,טייגראפ

 ,סעדייז עקיטעמוא ריא ,טייגראפ ,טייגראפ
 ...ןיינש טימ ענעפָאלראפ ,ענעקָארשעצ דרעב טימ
 יײװ נטצעל ניא ,כָארב נטצעל ניא
 --,סעדייא עטצעל נבילבראפ ריא טַײז
 !סעדייז עקיטעמוא ריא ,טייגראפ ,טייגראפ

 לטעטש נצנאג רעלא וצ ייװ ןא ,דניוו זא
 ..,טיונ ניא נוא קעטייוו ניא מענעטַָארטעצ

 טיורב נסיב נקירעגנוה נדעי וצ
 --.טלטעבעג נוא טלכיימשעג גנאל נופ ריא טָאה
 .לטעטש גצנאג רעַײא וצ ייװ זא ,רגיוו זא

 ,עדימ גוא ענעקָארשעצ טציא ריא טקוק נוא
 ,ינק יד כילא נעלסיירט'ס נוא נרעטיצ'ס גוא?
 ,יד גלעוו'ס ביוא ,סייוו רעוװ ,סייװ רעװ --

 ?נדיי נבַײלב ניוש ניז יד טָא נלעוו'ס ביוא

 .ינק יד כַײא נעלסיירט'ס נוא נרעטיצ'ס גוא:



 - ,טעדייז כָאנ כַײא נפור סָאװ ,יד טָא ,רימ נוא
 - .גנאל טינ ניוש נעמ פראד סָאד זא ,נסייוו נוא
 ,גנאלק רעטשרע יװ ,פוא נעיײנ רימ
 ,נדיירפ עקידנעמוק נופ גנאלק רעטשרע יו
 .סעדייז כָאנ כַײא גפור סָאװ ,יד טָא ,רימ

 ,נגיוא עקיטעמוא ניא נקוקנַײרא טוג זיא
 ...דרעב יד נופ קעטייװ רעַײא זיא דמערפ נעוו
 ,טרעשאב זדנוא זיא'ס--יד נוא יד טָא--,רימ
 .נגייב טינ כיז לָאמנײק ניוש טרעשאב זדנוא זיא'ס
 !נגיוא עקיטעמוא ריא ,טייגראפ ,טייגראפ







 ,טראמ טימ ניוש טקעמש עס רָאנ ,יוזא יצ ,יוזא --
 .טראועג נוא טדערעג ,כיז טיירגעג נדַיי נבָאה

 ,קעסװעי רעגנוי א נעמוקעגנַא טָאטש נופ זיא
 ...געוו ניא רעדיוו נוא-- ,ייז טלייטעצ נדרע יד

 דרעפ נוא ,סעטאט נוא ,רעדניר נוא ,רעדניק נענַײז
 ...דרע יד זיא טָא נוא--,נעמוקעג ,נרָאפעג

 ,טרעטשעצ נוא טביוטשעצ צאלאּפ א טרָאד טייטש
 .דרע יד נסקָאװאב זיא זָארג ניא עזָאל טימ נוא

 ,,,טרעלקראפ נדִיי ערעטלע כיז נבָאה

 !דרע טימ כיז ליּפש יג ,נעמ טוט יװ ,נעמ טוט סָאװ --

 ,טסאל יד זיא סיורג זא ,..נעמ טגַײװש נוא נעמ טקוק
 ...טסאג וצ נעמ טמוק יצ ,נבַײלב ָאד נעמ טעװ יצ

 - ,דרע רעד פא ּפָארא ,רעקנילפ א ,רעטסגנַיי רעד זיא

 .דרעפ יד סיוא טנאּפש נוא- ?נטכארט ֹוצ ָאד זיא סָאװ --

 ,קעװא צאלאּפ מוצ רעטשרע רעד רעטסגנַיי רעד זיא
 ,קע נא נוא--,דרעפ יד נופ ּפָארא עלא גענַײז
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 ,םארג רעטלא רעד טבעלעג ָאד טָאה ..,, --
 נסַײרּפ נפיט נופ ּפארג רעטלא רעד
 ,פאלעג נָא--,מירייוואכ ,וג
 .עסַײמ יד טרעה--?נרעה ריא טליוו

 דיי רענעי כיוא טניוװעג ָאד טָאה
 - -- .."נפָאלראפ יווא כאז יד זיא'ס נוא
 ,דימ נענַײז רימ !גונעג נַײז לָאז, --
 ."!נפָאלש ודנוא זָאל נוא
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 ,טרעטשעצ כאד זיב טציא צאלאּפ א טייטש
 ...נפָאלטנא גנאל נופ ניוש זיא פארג רעד גוא
 ,דרע רעד פא נעמ טפָאלש--,נּפָאלש כיז טליװ
 ...נפָאלש וצ כָאנ רעסעב זיא טעקראּפ פא

 ,פערט יד פא למרימ רעד כיז טלטרעצ כָאנ
 / ."עטאמ עמורפ, יד טגנעה לקניװ א ניא
 ,ּפעק רעטנוא נטסיופ יד קעווא טגייל עמ
 !רעמארג נוא ,קירעפעלש נוא ,טוג ניוש טרעװ

 ביוש נכרוד נסַײר כיז טניװ רעד לָאז נוא
 ,נרָאה נופ לאש נטצעל טימ כיז ננָאלק נוא
 ביוטש נקידנברוכ מעד נבייהפוא נוא

 .נרָאי עטבעלעגסיוא נוא טנעוװ עטלא נוּפ !

 ,טנוועג כרודא רָאי סָאד רָאנ לָאז'ס ,כע
 --,נטייב יד פא נָאט סקאוו א לָאז טַײקטאז יד נוא
 טנורג נזיב עוורוכ יד רימ נלעװ נעלסיירטעצ
 ,עטייווצ א זיוה א נלעטשקעווא נוא
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 .ליטש .רעווש ,טרעטאמראפ .,טכאנ

 ,ליד נפא עדימ נשטנעמ נגיל

 טעקראּפ מענעכָארבעצ פא נפרַאװעצ נוא טרעדַײלשעצ
 .טעּפש .טכאנ .נשטנעמ עדימ נפַאלש

 :טנייועצ עלעגניי א טכאנ נטימניא כיז טָאה

 ."םייהא גייג ריִמָאל- ,עמאמ תעריומ בָאה'כ, --

 ,דמערפ צאלאּפ רעד ויא ,עמאמ יד פוא כיז טּפאכ

 ...רמעה מוצ רעטנעענ כָאנ דניק ריא וצ יז טקירד

 ,ניילא כיד כיא זָאל ,נענייו רעטציא וטסעװ ,
 ,"מייה רעודנוא ויא ָאד נוא--,נּפָאלש פראד עלעגנַיי א

 .רעווש ,ליטש ,טרעטאמראפ .טכאנ

 ,ררע רעד פא נשטנעמ עדימ נפָאלש

96 



  .ַּנכילֹװ נוא ,קידרעמוז נוא ,שירפ זיא גָאטראפ רעד

 .נעייגראפ נוא נעמוק נטניוװ עגנירג נוא

 - כיוהרעדניא רעליימ טימ נעגנאז יד כיז נעַיצ

 .נעייווצניא כיז נגייב נוא נרעטיצ נוא

 ,דלעפ נפא רעמוז רעד יוט ניא טגיל
 .גסָאגעצ זָאר פא ניוש כיז טָאה למיה רעד
 .לעה גיוש זיא למיה רעד :ביוש ניא טקיק עמ
 !נעסָאק נענעק טנַײה נעמ טעװ גָאט נצנאג א --

 ,רמעה מענעטנװַײל ניא סיורא טוג זיא
 ,נטפול רעד ניא נָאט כָאפ א טנעה עטיירב יד
 ,דרע עצנאג יד טכאוו סע ,ליטש נוא אש
 ...נפור נוא כיז נגיו נעגנאז עגנוי
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 .בבטפערק טימ נָא כיז טסיג נוא רלעפ א טציא טקיטַײצ
 !מענ נוא מוק :קיטַײצ גוא כיא ניב טאז --
 ,גנוטפעהאב טימ נוא יוט טימ ,טיווצ טימ טיצ עס
 .מעד גיא נרעטיצ נוא כיז נגיוו נעגנאז נוא

 ...סנכייצ נָא נוא נטיולּפ נָא--סטיירב א דלעפ א

 ,כייוו נוא ליטש כיז טגיוװעצ טניוװ רעזָאר א

 בכיײה עקידלמיה זיב דרע רעטכַײפ נופ פוא טייג

 ,כיור רעקידרעמוז א נוא רעלעה א

 ,נטימניא ניוש זיא נוז נוא--,גָאט-נוא-טכאנ

 .רָאלק נוא קיטכיזכרוד טרעװ טפול עשירפ

 :רעטינש עגנוי ,רעכינ ,ריא טַײז ּוװ ,ייה

 .טרָא נופ כיז נָאט סיר א דרע יד נעק'ס
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 ןלָאט נטיירב ניא טקנאלב נוא טגנילק סע

 לָאטש נפראש נופ גנאלק-נואיגנולק גוא
 ...סעסָאק יד ניא ביז טייגראפ
 רלָאג רעקיטש נוא ,נוז גוא ,יֹוט
 ,לָאט ניא טלאפ נוא כייה נופ טניר
 .זָארג יד טימ כיז טשימעצ

 ,סייה טינ זיא'ס רָאנ ,ָאד זיא נוז יד
 --,סייווש יװ ,יוט סנּפָארט נגיל כָאנ
 ויז צירּפשעצ נוא לסיירטעצ
 ,זָארג ניא כיז נעלגנאר סעסָאק
 ,זָאר נוא טכַײּפ גרעוו סעסָאק
 .קיציה נוא זָאר נוא ,טכַײפ

 תעיֹור נוא ליטש טבַײלב זָארג עטכַײפ

 ייווא טלַײא טינ ,טרעה ,רעדירב --
 !רענייטש ראפ נרעטיצ סעסָאק
 ,טנערב'ס נוא טלעה'ס נוא ,כיוה זיא נוז יד
 ,טנעה טנזיוט נעמ טמענ ּוװ ,כע
 ...קיניײװ זיא טנעה רָאּפ נייא
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 !נעיוב מוצ טעװעדָאהעג טנעה
 ,נאטירב רעקיטפערק א טנאה עדעי זיא
 נעוט נוא דרע נשיווצ ייז טימ טוג ויא
 !נאראפ--:כיז נָאט צעז א טסורַּב ניא

 ...גטערט ןצ ריא פא טונ זיא ,דרע נא נאראפ
 ,נירג נוא יוזא טעפ זיא זָארג סָאד נוא
 --,נטעב טינ טיורב ניק רימ נפראד מענייק אב
 ,גיטאיסעד רעדעי נופ סָאד נסַײר רימ

 .גטגורג עטעפ ,עקאמשעג ,דרע
 .טנערב סָאװ נוא טקיטַײצ סָאװ ,נָא כיז טסיג סָאװ ,נוז נוא
 ,עטנוזעג נוא עכיוה ָאד כַײא נגעק נעייטש רימ
 ,טנעה עטעוועטראהראפ כַײא נעקנעש רימ--!טאנ

 ,סנגייא רעזדנוא זיא טנעה נוא ,טנעה נכָאה רימ
 -- - -- -- !טלעװ רערָאג פא ָאד כָאנ רימ נגָאמראפ סָאװ זא

 נגיוצראפ סעקינוװּושעי נבָאה יוזא
 .דלעֿפ רעביא עטסָארּפ א דיל א

= 
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 ,נטניװ עסייה נוא ביוטש :לאטש רעטניה ,רעיַײש רעטניה |

 .לטניה א נוא עדאטס א ,רעכעטסאּפ ייווצ ,גָאט רעבלאה

 ;עדאטס עדימ א טור-זַארג נוא כלימ טימ ,נוז טימ טאז

 "!עדאווא,--:לקיגיײא סָאד טנָאז !יציה א ַײא,--:עדייז רעד טגָאז

 ,עסַײװ א דרָאב א טעלג נוא ניטש א פא עדייז רעד טציז

 !עסַײמ א וצ רעה- צָאקש--נוא פָאש עדימ יד ורוצ זָאל, --

 - ,רעיונעג טינ ניוש קנעדעג כיא- ,רָאי קיצרעפ-קיסַײרד טימ קירוצ

 2 .רעיוב עקידלטעטש ,טיובעג ָאד צאלאּפ מעד רימ נבָאה

 ,גנילציוו א רָאנ ,רעגנערטש א ,פארג רעזייב א נעװעג פארג רעד זיא

 ."יקציא ינאפ; -זדנוא רע נוא "פארג ינאּפ,--:נפור םיא רימ נגעלפ -

 ,לקיטנא נא צאלאּפ א" טיובעג מיא צאלאּפ מעד רימ נבָאה

 ,נקילג נביז עלא טימ ,ּפערט-למרימ טימ נוא נסמיזעג טימ

 ,עדאנָאלָאק יד טצלנשעג ניוש טפול ניא טָאה עמ נעוו--ןטָא ,זיא-

  {ריד:אנ--נוא נָאטעג לאפ א ,טשטילגעגסיוא זדנוא נופ רענייא כיז טָאה

 ?לטימ א טציא נעמ טנירק ּוװ ?טציא נעמ טפיול ּוװ ?טציא נעמ טוט סָאװ

 ,לטיה א ניא טלמוטעצ- ,קעװא כיג פא פארג מוצ כיא ניב

 - -- -- פארג מעד וצ נוא ,לאז ניא כַײלג נוא

 !נרָאי עצראווש עדלא וצ -- -- ה- -- הה יד יד = =

 "!נרָאק ניא טכיוק עדאטס יד ,קוק א ביג רענַײמ כעטסאּפ

 רעקנילפ צלא לקינייא סָאד נוא ,נייטש נפא עדייז רעד טבַײלב

 *!עקניזימ--?ניהּוװי-א,--טסַײמש נוא טביירט נוא ,שטַײב יד טבייה

 .עדאטס יד קירוצ טור -זָארג נוא כלימ טימ ,נוז טימ טאָז

 -יי"עדאווא ,, :לקינייא סָאד טגָאז "!ציה א ,יײא;- :עדייז רעד טגָאז
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 ,טצעועג כיז טָאה נוז יד .טכאנ רעד וצ נוא
 - ,רעקאלפ רעקידװערַײמ-ּפָאס םיוא כיז טשעל'ס גוא-
 ,טצענעגסיוא טַײקדימ ניא בַײל עצנאג סָאד טרעוו
 .רעקא נופ קנאלב רעטצעל רעד ּפָא ניוש טכליה'ס נוא:

 ,דרעפ נפא רעדימ א פורא טכירק עמ
 !רעדעװשעג כעלעדרעפ-- ,נוא מיוצ יד יצ א
 ,רעװש טעבראעג נעמ טָאה גָאט נצנאג א
 ...רעגנירג נרעװ טנװָא וצ זומ

 . ,דרעפ יד קידנגַײװש נוא רעװש נעיײג-
 .געמערב יד טּפעלש נוא טלאפ טַײקדימ א
 ,נעװ נוא טגָאזעג סָאד טָאה רעװ יוא --
 .נענעק כיד ,עלעדרע ,זיא גנירג זא

 ,סייווש רעזדנוא עייוועצ מענ ,אנ
 !רעדילג עדימ יד וצ קירד ,מענ
 סייה נוא רעװש סעּפע כיז טליוו'ס גוא
 ,רעדינ רעד ניא נָאט לאפ א יוזא

 ,טָאראב פא כיז ריל א טגָאיעצ
 --?נגיוצראפ דיל א סָאד טָאה רעװ ,יוא --
 טָארטיכָאניטָארט כעלדרעפ געייג
 ...נגיוא עטכאמעגוצ עדימ טימ
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 ,נוָאלעצ כיז רעקנילפ נטניװ גלָאז
 ,דרע רעד ֹוצ נלאפ נעגנאז נלָאז
 --,נזָארג ,ריא טרעה ,רעמייב ,ריא טרעה
 ...טרעשאב טכאנ ערעװש א זדנוא זיא טנַײה

 ,נפייר ניא כיז נעיירדראפ טנַײה נצילב נלעוו'ס

 .טרָאװ א גנערטש נעמענ טנַײה טעװ רענוד א נוא

 ו -- 7 פיל

 ןנפיול טינ טעװ רענייק -- - --

 .ָאד רלאוו רעד נעמעלא ראפ צוש א זיא סע

 !ךרעפ יד טמענראפ כיג ,םירייוואכ ,ייה

 נלאשזניק ענעפילשעג פוא נצילב

 .דרע רעד ניא עקנילפ ניײא כיז נבָארג נוא
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 .בוטש ניא נוא מערוטש גיא ,נסקאלש ניא טכאנ א
 ,ביוש ניא טייהרעליטש נעיורפ נקוק-

 :טרעלקראפ נוא נּפָאלשראפ נטראוו רעדניק נוא:
 !ררעפ יד פא סענָאמכאר א ,סעטאט יד פא סענָאמכאר א --

 ,טקערש נוא טקיטשראפ ,טנַײה זיא ערעטצניפ א טכאנ א זא

 ,קעה עטיוט טימ לופ זיא ערעטצניפ א טכאנ א זאי

 טונימ עקיצנײיא עדעי ,קילבנגיוא רעדעי נוא:

 .טולב טימ נוא ורמוא טימ כיז נָאט סיר א טכאנ יד נָאקי

 ,פיונוצ כיז נשימ- ,רעטַײר נעמוק- ,רעטַײר ננָאי

 .פיוה רעד ניוש זיא לופ--,צאלאּפ מעד אב--,צאלאפ מוצ נוא

 -?טכירעגמוא נוא ליטש רעטַײר עדמערפ נעמוק רעשפעי

 .ייטכיל יד טשעלראפ עמ .,,רעדניק נגַײװש ,סעמאמ נגַײװש

 - -- !ּפעלק עקידנגַײטש .טַײקליטש ערעװש נוא--,קערש נוא--,טכאנ-
 ?פעק עשירעבַײװ ,נריט יד טראּפשראפ ריא טָאה סָאװ --

 - טפארק יא נוא רעקפעה ניא נריט יד פוא נלארּפ סע נוא;

 ,טפאז ניא נוא סנגער ניא טקיײװעגסיוא רעדירב ,סעטאס-
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 ,כָאנ ָאטינ בוטש ניא טיורב נייק זיא'ט
 ,ספַײטש נַײמ ,דניק נלמ ,פָאלש
 נעגניז טינ ריד רעטציא כָאנ נעק כיא
 ...טפַײר סָאװ ,דלעפ א ניפ

 ,רעדלעפ נענַײז קיטפאז נוא טעפ
 .רעל ויא בוטש ניא נוא
 ,עטאט נַײד מורא טייג טנעָאג
 .דרע יד סיירב פוא טסַײר

 רעקא נכָאנ עטאט נַײד טייג

 ,טיירדעגסיוא נוא רעווש

 ,רעקא רעד ריד אב נייג שטָאכ טעוֶו

 ...טייג רעקא נא יװ

 ,נסקאוו טזומ וד ,נסקאוו טסעװ וד
 .מיוב נופ סקּוװ גטימ
 ,רעוואכ נַײד נַײז טעװ ימ ערעװש
 .מייה נייד--דרע עטעפ

 - ,זדנוא טגָאז עמ יוװ--,נרעװ טעװ'ס נעװ נוא
 - ,דרע רערָאג פא גנירג
 נעמאמ נַײד זא ,נסיוװ וטסלָאז
 ...רעװש נעװעג זיא

169 
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 .ערושעק נעגנאנעג למיה רעד זיא נגרַאמירפ-סעבאש .מענעי ניא

 .גגעלעג סעקנַאל יד ּפא- ניו נוא ,טנוואדעג סעטאט נבָאה

 - ,טמערוטשעצ נוא טגיוועצ ,טנקלַאװראפ גנילצולּפ כיז טָאה

 !ננער א סיוא טכערנ טָא -!רעכיג ,דלאווג --

 מיסיילאט נופ שיור ניא ,רעטאלפ ניא סעטאט כיז גזָאלעצ גנבָאה
 --מיסיידנוק-רעדניק נוא ,נדיומ נוא ,סעמאמ נוא
 .עקנָאל רעד וצ טנעה טימ עלא נוא

 ,ײה נפא ,טנעה יד פא נוז יד כָאנ טליּפש

 .ײה סַאד כיז טבַײלקס נוא ,כיז טביוטש נוא ,כיז טבייה
 ,סעּפוק ניֵא כיז טסקאוועצ נוא-- !ּפָאה

 --,ליטש סעּפע טרעוו'ס נוַא למיה רעד כיז טקעד

 ,..טעּפוט נוא טעּפוט'ס נוא כיז טסַײר

 --,נגנעלשעג פא טינ נוא ,נעיירשעג טימ טינ נוא |
 | פרָאד בלאה א

 טפיול

 וצרעהא
 - ,פליה טימ

 ,ירשעג א דרע'רד נופ נוא כייה נופ כיז טסַײר
 .יײה סָאד כיז טבַײלק'ס נוא ,כיז טביוטש נוא ,כיז טבייה
 : .סעּפוק ניא נעמונעצ נוא--!ּפָאה

 ,מייהא עקנַאל נופ קיור ניוש נעמ טייג
 !נליּפש טציא מערוטש לָאז ,עגַײד א
 :םייה רעד זיב טדער עמ ,נעמאזוצ געמ טייג
 ,"יליבארז ָאנעס עיָאקּוָאל ילא, --
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 ,כָאװ רעיורג טיט ניוש סעבאש רעד טקעמש
 .סעבאש- נופ רעקַיור טרעוװ כָאװ יד נוא
 :כָאמ טימ נוא טַײקליטש טימ גנאל נופ ניוש נסקאוואב
 : .סעבא בער נופ נגעו עמורפ עלא

 ,לוש גיא כָאנ נעייג סעדייז עטלא רָאנ
 .סעדייז כָאנ צְלֹא גענַײז סעדייז עטלא
 ,לוד סעטאט נרעוו--,לוד רעדניק נרעוו
 .נרייר טיג נוא נטליש טינ גיוש כיז טליוו

 ,טפיטראפ נוא נגיובעג ,לישש נעמ טייג

 .נעקנוזראפ טנעװ עלא טימ לוש יד טגיל סע
 ויטקעלָאק גופ טגָארט'ס נוא ,טגָא'ס נוא ;נָא טמוק

 ,געננוי עקידרעַײפ טימ רופ עלופ א

 ,טנעה עניורב עטנערבראפ-טעפ טַימ
 :סנקאנ עטנערבעגּפָא נוא ענעזדנָארב טימ
 ,,?טנעקרעד טינ--,סעדייז !סעבאש-טוג --
 !סעקאדַײל ,טפראדעג ריא טָאה כיז נעמעש שטָאכ --

 ,לוד טרעװ סאג יד ,רופ יד טילפ'ס גוא .
 ,נגיולפראפ ,פַײפ א ,כָאפ א ,שטַײב יד בייה א
 לוש ניא טייהרעליטש סעדייז געיײג
 ,.,גגיוא עטזָאלעגּפָארא נוא ערעװש טימ
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 שימעג נרעווש טימ נוא ינק עטלכיורטשעג טימ
 .נגיובעג נענאטשעג סעדייז נענַײז
 טיפוס נופ ,טנעװ יד נופ ּפָארא רעיורט א זיא
 .נגיוא יד נעקנורטראפ נוא ,טקעדראפ נוא

 ,ליוה נוא קידייל ָאד ןיא ,ליטש נוא קידייל ָאד זיא
 ,נעניפעג טינ ור ניק ניוש לוש יד נעק'ס
 טלייצעג נוא טראוועג ,טנכערעג סעדייז גבָאה
 .נעינימ א מיוק טכאנראפ וצ טראוורעד נוא

 ,טָאג א טרעװ טָאג נוא ,לֹוש א ניוש לוש יד טרעװ
 .נענצ נוא נעִיצ ניוש נעק טיונק רעד נוא
 טָארט נקַיור סימ נעגנאגעג עליפט יד זיא
 טל יב

 "ריר =-"ןויצל ןבכושנ יוניניעעי- יה

 ,טכאמראפ עליפט יד נזאכ מאב גנילצולּפ כיז טָאה
 .טקידנעראפ טינ פָאס זיב רענייק ניוש טָאה
 שכארטראפ נוא טליטשראפ נגיוושעג סעדייז נבָאה'ס

 ..סרעדנעטש ענעכָארבעצ פא טנייוװעג גוא

108 



17 

 ניילא לטעטש סָאד טבַײלב טכאנואפ-סעבאש נוא
 ...טקידיילאב גוא ,טזָאלראפ נוא ,טמעשראפ נוא
 ,נייג נעמ לָאז סָאװ כָאנ נוא ,נייג נעמ לָאז ניהּוװ זא
 --,מייה רעד נופ דניצא עלא נענַײז קעווא נוא
 יקידייל ָאד ויא ,ליטש .ָאד זיא ,דמערפ ָאד זיא

 .'פיוה, ניא עצנאג יד טנגוי יד ויא קעװא זא
 .ועטנָאי נפא--ריירפ טימ נוא ,סופוצ גוא
 םיונוצ רעגנע כָאנ לטעטש סָאד כיז טקירד
 ,םיילש רעקיטולב א כיז טיצראפ רעגנע נוא
 ,.!גטנָאזירָאה ,טקיטשרעד טינ ,ּפָא טזָאל ,יוא, --

 ,ייװ--רימ זיא ,דניוו--רימ ויא ,ניב כיא רעוװ--ניב כיא ,ָאי
 ,"נבראטש טינ כָאנ פראד כיא ,טינ ליוו כיא רָאג

 ,טייװעג נטניוו עקיור נבָאה טכאנ וצ נוא
 ,ייה נטעסָאקעג טימ טקעמשראפ טָאה טפול יד נוא
 ...נבראג עקיטעז טימ נוא ?וי ּפָאס טימ
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 ופרָאד נופ נוא לטעטש נופ טסעג נענַײז נעמוקעג

 ,נדיישראפ נוא טנעָאנ נענַײז עלא נוא

 ;ֿפרָאד נופ נוא לטעטש נופ טסעג נענַײז נעמוקעג

 .נדיי עקידלטעטש נוא מירעיוּפ

 ,סײה נוא טעוװעשובעצ ,טכידעג ָאד זיא
 .טנעָאנ נרעוו רעדיל נוא ,טַײרש קינָאמראה אי

 !סיורג ָאד זיא מעליוא רעד ,סיורג ָאד זיא צאלאּפ רעד
 .טנװָא מעד נענעפע ניוש כיג נעמ לָאז נוא --
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 ,טסירגאב מעליוא מעד לטעטש נופ רעטסֹוש א טָאה ...
 .רעיוּפ רעשיפרָאד א בוא טסירגאב טָאה
 סיפ יד טימ ,טנעה יד טימ טכָאפעג מעליוא רעד טָאה
 .רעיוא נופ נצאלּפ נזיב--טקאהעג נוא

 גנוי רעקיטפערק א רעטערב יד פא פורא זיא

 ,ועטנַָאי םוצ טעברא רעד נופ טכיראב א}

 גנוצ עקיגָאװ אזא טּפעלש נוא רע טדער

 ,טרעטנַאלּפראפ כיז -טכיראב נטימניא נוא:

 כאמ א סָאד טיג רע זא ...טגַײװש נוא רע טייטש
 .רעטכער רעד טימ ,טנאה רעד טימ כָאפ א נוא
 טכאלעצ מעלליוא טימ צאלאּפ א כיז טָאה
 !ָאה -ָאה --

 --!ָאהיָאה נוא
 ןרעטכעלעג א

 פרָאד נופ נוא לטעטש נופ נענַײז טסעג זא רָאנ

 ,נדיישראפ נוא טנעַאנ נענַײז עלא נוא

 - ,פרָאװ א נוא פוא לעטש א כיז נעמ טיג

 ...לדיירד א ,סקידרעניײיב א ניוש נכערב עלא נוא-

 --,טקאט נקידרעקפעה מוצ רעװש נעמ טצנאט
 ...רעדלעװ עקידנעייג נופ אזא צנאט א
 טכאנ-ילוי עכייוו א טגיל טנעָאנ נוא
 .רעדלעפ יד פא קַיוט נוא קידנעניג-

 .קסניט---גילּפוקס
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 ,עראטיג א יװ ,טראצ טנַײה טכאנ יד זיא סע

 .גנאזעג א יו ,כיוא רעוװ ניילא כיא נוא

 ,גנאב טינ טוט כאז נייק נוא

 נרא טינ נָאק כאז נייק ניא

 ,עראטיג א ןיא טכאנ נעװ ,טכאנ רעיולב ניא

 ,גנאועג א יװ ,טראצ נוא כיוה זיא טכאנ נעװ

 נרעטש יד פא טַײקליטש זיב- ,דרע רעטיירב נופ

 ,ליטש נוא ,קיורמוא נוא ,טלארטשעגסיוא זיא

 ,לירּפא רעקינוז א נָא כיז טסיג'ס נו

 ,נרעה נופ טאז טינ רעוו'כ נוא גראק רימ טרעוו'ס נוא

 ,נרעטש יד נרעטיצ'ס יװ ,טפייר גנילירפ יו

 ..,לירּפא רעד כיז נָא טסיג רימ ניא פיט יװ

 גנילירפ רעטעפ-קיכעּפ נוא ,טפול יד סיז טרעוו

 - ,ךדרע רעד נופ מעראוו ניוש כיז טרעכיורי

 ,רעווש-כעלקילג רימ זיא'ס נוא

 --טקיליװאב טַײקִיור טימ טנַײה ניב כיא נוא

 גנילירפ םוצ ענַײמ סנעה יד סיוא כיא טיירּפש

 ..ררע רעד וצ רעטבילראפ א כיו יצ נוא
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 .גֹרָאק רעד ניוש טילב סע

 :רעה נוא עשועמ רעד טימ יג כיא
 ...גרָאק רעד ניוש טילב סע
 ערָאלק כעלעטניװ עמעראוו
 4 --,גרָאק מעד קִיור נָא נריר
 ,נרָאבעג נופ דיירפ טימ ָאד טקעמש
 ...דרע רעקיטעז נוא רעסיז טימ

 :רעה נוא עשועמ רעד טימ ייג כיא

 ,געגנאז יד טַײקליטש ניא נסקאוו סע

 ,,.טנירג סע

 ,נעגנאגעג ,כיז טכאד ,כיא טלָאװ גנאל נּוא

 נעגנאז יד נעייג סע יוװ יוזא

 ...טניו רעטנוא ּפעק עקגיגנוי טימ
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 טכאנינוװי עזָאר א .טכאנ עוָאר א

 .געגנאלראפ עקייוט נוא יוט נסיז ניא

 ,טראוו גוא נוז יד כָאנ טייג טכאנ עצנאג א

 .געגנאגראפ טינ זיא נוז יד :סיוא כיז טכאד'ס נא

 ,צראה עקידעבעל א- טבעל יז ,טדער יז

 .גפָאצ נופ ביל נזָאר ניא צראה עקידעבעל א

 ,ראצ רעקיטש ליפיוזא נעװעג זיא'ס נוא

 .נפָאלרעד דנארדווערַײמ זיב נוז יד זיא'ס נעװ-

 גערב נופ טזָאלעגּפָארא ליטש כיז טָאה יז
 .נעמיוש קִיור נוא זָאר נזָאלעג כיז נוא
 !גערפ נוא טַײז-נּפָאצ מוצ כיז כיא רעק
 זנעניגאב נופ בײהנָא יצ ,גנאגרעטנוא --

117 



 .טיווצ נסַײװ גיא

 / רלאו נפיט ניא קעווא ניב כיא
 -- ,נעניפעג סעקמיזָאּכ
 ,רלאו ניא כיד נעגופעג כיא בָאה
 .ביב כיא ּוװ ,טינ כיא סי

 ,טינ כיא ייטשראפ ,טינ כיא סייוו
 ,ננערפ ריד כיא לָאז סָאװ
 טיװצ נסַײװ ניא--סיוא כיז טכאד סע
 ,גגעקטנא רימ וטסייג

 ,בייל-נגיוא נבָאה רעדלעפ

 ,עעצראווש ,עסיורג טסָאה וד

 נַײש עליטש א יז נופ טלאפ

 ,נצראה נללמ פא כיז טגייֵל נוא

 ,ןטינ כיא ךייר נוא טינ כיא גערפ

 ,גגייװש ניא רימ סרעוװ סייה נוא

 טיווצ נסַײװ ניא- סיוא כיז טכאד סע

 .יינגילווצ ענַײד נצכערק

 טכאלעג רעכעלקילג א כיא בָאה
 ...נעגנאלראפ עקיטכיל ניא
 טכאמעגוצ נגיוא יד בָאה כיא
 .נעגנאגעג ריִד כָאנ ניב גוא

 .טינ כיא ייטשראפ ,טינ כיא סייוו

 ,נטיה כיז כיא לָאז יו

 טיווצ נסַײװ ניא- סיוא כיז טכאד סע

 .,,,נטישראפ כימ וטסעוו

1927 

118 



 זָאר נוא קיטכיל ,קידקעטייוו
 ...געלמיה ענערלָאג-נירג רעטנוא
 --,וָארג ניק טינ ררעפ יד נסע רעמ
 .געלמירד כיז נבַײלק נוא נגַײװש ייז

 ,טכארטראפ נגיל סָאװ ,יד ,רימ נוא
 --,נעגנוי-רעכעטסאפ יד--עלא רימ
 טכאמעג רעַײּפ א נבָאה רימ
 .נעגנורּפשעג רעַײפ נכרוד כיוה נוא

 ,דרעפ יד נדנובעצ קיכליה-נוא-כיוה
 .נעלטָאז נָא נטירעג נוא טגָאיעג
 דרע רעד פא ליטש רימ נגיל טציא
 . .םעטָא רעזדנוא סיוא כיז נכַײלג נֹוא

 ררעפ נַײמ וצ וצ כיז כיא קור

 .נעײרטעג נַײמ מורא םיא םענ נוא

 ,דרע נוא ,למיה ניא גנאנפוא

 .רעַײפ נופ נליוק עקיצנייא נוא

 רנאנעבלאז ליטש רימ נגיִל

 .נעלמירד וצ קִיור נָא .ֿבבייה גוא

 רנאר ניא נרעטש רעכעלנירג א

 ,בעלמיה יד ראפ ליטשרעדניא טנערב
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 גטניוו-נעלמיה יד ניא

 ,נגייוּוצ יד ניא--נטניוו ,נטניוו--נעלמיה יד ניא

 ,טראה יוזא נעיָאװ ,נעײװ נגַײװצ יד נוא

 ;נײגצבראפ טינ כיז נעק נוא נעניפעג טינ כיז נעק כיא

 .טסבראה נוא טכאנ עבלאה .ריִמ ייװ יוזא טציא טוסיּפ

 גנעמאטש יד אב כיא גי? ,סענסָאס יד וצ כיא לאפ

 .טעפ זיא ךרע יד נוא טעמוא נַײמ טנַײה ויא ?יטש

 עמאטסימ כיז טעדיוה לגנִיי טזָאלרָאװראפ א

 ,.טעטש מעלָאכ גיא טעז נוא עטנייווראפ גרעפוב פא

 ,נרעטש יד סיוא נשימ נעלמיה יד ניא נטניוו
 . ..גנאג נקידכעלַײק ,גרָאלק רעיײז נכערג
 --נרעהרעד כיא לעװ דלאב שינטביוט רעטציּפשעגנָא זיב
 .גנאועג נוא רעדיוש ,למַיה נופ כָארב גסַײװ
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 רעטניוו

 ,יֿנש ניא נוא טכאנ ניא ,ָאד ניילא רענייא

 ..רעדימ א ניוש כיוא טגַײװש נטילש נוא

 ירשעג רעגני נַײמ טנַײה ךָאש א רימ זיא סעּפע

 ,רעדילג יד נופ ךדיירפ עמעראוו נוא

 ייֵנׂש רעקיטשרָאד א זא ,יינש זא ,טינ ליװ כיא
 . ,גטולב יד גיא סָאלש טימ נפירט לָאז
 ביוש עמעראוו יװ ,נשעל כיז לָאז כיא נוא
 ,..רעטוכ גטעייווראפ נטַײװ ניא

 .טָארט א כָאנ טָארט א ,נטילש מעד כיא זָאל
 ,נרעטש נַײמ פא יינש רעד מעראוו טרעװיס
 טָאטש רעטנעָאנ זיב גגָארטרעד כימ טזָאל
 ..!ברעטמאל נלעה א יװ ,ּפָאק נַײמ
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 גשגיסָאר .ש

9 

 יינש רעקַיור נוא רעליק א
 .נרעטש נַײמ פא ,דיירפ א יװ ,טְלאפ
 :נרעה רָאנ--,טינרָאג רעמ כיז טליוו רימ
 ינש רענעפָאלשראפ א טלאפ סע
 .נרעטש נטרעטאמראפ נסייה נַײמ פא

 ,טַײטאב טַײקדימ סָאװ ,טינ סייוו כיא

 .רעדימ א סעּפע .כיא ניב טנַײה רָאנ

 רעדינא טַײקסַײװ א כיז טגייל סע

 טַײװ נוא טנעָאנ יוזא ליטש

 .רעדילג עטקִיוראב ענַײמ פא

 ,גנאל נרעוד כָאנ טעװ טכאנ יד זא
 ,נטיש נוא נטיש כָאנ טעװ יינש רעד נוא
 :לטיה גַײמ נוא צלעּפ נַײמ נָאטסױא כיא לעוװ
 ,גנאזעג רעסַײװ א יװ ,יינש רעד לָאז
 ..,נטיש נוא ,נטיש נוא ,נטיש
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 --,לעה-כעלרעדנּוװ נוא קיור-כעלרעדנוװ
 .גלַײז עקיטסָארפ פא טגיל טכאנ א
 םלעוו עטעייוװראפ נוא ,יינש נוא טַײקליטש
 .נלַײמ ענעסעגראפ עסַײװ פא

 ,טלאק-כעלרעטומ נוא קיכליה נוא קיטסָארפ

 ,נּֿפיִל יד כעלטרעצ רימ טליק יוט א

 .דלאוו מענרעבליז נכרוד ניילא כיא ייג

 .נעּפירקס ענַײמ סירט יד-- ...טעּפירקס

 - ,סיורג כָאנ זיא געװ נַײמ נוא .רָאלק נוא קַיור
 ?רעטוכ א זיב נייגרעד כיא לעװ יצ
 --,סיורא רעדניצא עליפא לָאז פלָאװ א
 ,רעטוג א רעדֹורב א מיא כיא ניב

 ראגיצ נטסָארּפ ,נקיצנייא נא סָאװ ,טוג זיא
 !לכיימש א יװ ,כיז טימ כיא גָארט
 ,טראוו נוא רעכיוראפ .ּפָא כיז כיא לעטש
 ...רעכיור נוא רעדימ א כיא גיַײװש

 ,טסָארפ טימ נוא טניװ טימ כיז יוזא כיא גילװש
 ,רעליטש נוא רעליטש צלא טרעװ ראגיצ .רעד
 סָארדראפ רעטצעל א--,כיא ליפרעד גנילצולּפ נוא
 ...למיה ניא געװ-כלימ רעד יװ ,רָאלק טרעװ
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 ור נעקנירט נעמוקעג כַײט םוצ גיב כיא
 :רעטניװ מעד קידנעלכיימש כיז נבעגּפָא נוא
 וד פא רימ טימ ַײז נוא !כימ וטסָאה טָא- ,אנ --
 .נטניוו ערָאלק ענַײד טימ גָא כימ קנירט נוא

 ,יווא קיורמוא נוא סייה רימ זיא סע
 - ,נּפָאלאג כיז נליּפש כָאנ רימ רעטניה גוא
 ינש נפא נטיירב א סיוא כימ גייל
 .ןּפָאקוצ ור עסַײװ נַײד קעווא גייל נוא

 ,רָאלק נוא קיטכיזכרוד נגיִל כיז כיא לע

 .גדניוושראפ טינ לכײמש נַײמ רימ נופ טעוו'ס נוא

 :רָאג--נוא נלעטשפוא כיז כיא לעװ כָאנרעד

 !רעטניװ רעקידנעלכיימש נַײמ ,טנוזעג יז ניא
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 ,טטָארֿפ רעד טנַײה זיא שירפ נוא קיטכיזכרוד-יולב
 --נטניוװ יד טנַײה נענַײז קַיור נוא נייר
 ,וָאלג רעיולב יװ ,טפול נוא ,יינש נוא ,נוז
 ...גטניוו ענעדלַאגניג נוא ,יינש נוא ,נוז

 רלעפ נטלארטשעגסיוא נופ ור רעסַײװ ניא
 .ורמוא נַײמ זַײװכעלסיבוצ סיוא כיז טבעוו
 ,טלעוװ יד דניצא טגַײװש קירָאה נוא סַײװ

 .רעמוז רעפיט רָאג זיא סע ,רימ כיז טכאד

 ,יוזא גָאט רעדַײלש א דלאב כיז כיא לעװ
 .נּפעלשראפ בַײל סעצנאג גַײמ זָארג נפיט ניא
 --גוא
 ייֵנש רעד טראצ נוא כייװ ניוש טקעמש עס
 .לּפע גופ טַײקיטַײצ נוא טיװצ טימ
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 פירט נכעליולב ריא טכאנ יד טפירט

 .למירד מענרעבליז ניא פוא טייג נוא

 - ,פיש עקימיוש א יװ טכאנ יד כימ טבַײרט

 ?למיה נויב רימ נופ זיא טַײוװ יו

 ביוטש נשינרעטש נכעלסַײװ ניא נטרָאד
 .רעטייל רעקיטפול א כיז טגיוו
 בייה א נוא יצ א--,לָאמ נייא שטָאכ ,לָאמ נייא
 !רעטיױל ניא נוא יולב ניא--וצניהא

 ,טניוװו נכרוד ייײרש כיא נוא פוא כיז כיא לעטש

 .נגעקטנא נסאג יד נגָא'ס נוא

 - ,רניק נשידרע נפא- ,רימ פא נוא טָאטש פא

 .יינגער רענרעבליז א כיז טײרּפש
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 ,כיז טגיווראפ גוא טקיוראב טציא טָאה טָאטש יד
 ?טכאנ אוא טימ נָאט טציא כיא לָאז סָאװ זא
 ,נקיטשרעד נוא נעמענ טינ כיז כָאד נעק כיא
 !אנ--נוא :כיז גָאט כָארב א טסורב נָא ינק נטימ

 ,נעניז מעד גקיוראב כיא לָאז סָאװ טימ
 ?בַײל גיא כיז טענילכ'ס נוא טשיור'ס נעוו
 ,נעניפעג נטנעָאנ א טציא כיז טליוװ
 !בַײלב :מערָא מאב נעמענָא מיא

 ,נסאג יד ניא רעפיט כָאנ כיז כיא ןָאל
 !טוג ויא- נלז טעוו'ס יװ נוא ,ןַײז טעוו'ס רעװ נוא
 נסאילימ-יליט נרעטש עליק
 .טולב גַײמ ניא געקניז נוא כיז נגיװ
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 ָאניק נופ

 .ָאש עטעּפש ,טכאנבלאה .גנילירפ
 .גרעטש יד כיו נגיו מאזגנאל
 .ָאניק נופ טציא מייהא יג כיא
 .נרעװעג לָאז .קִיור ,קיור

 טָאטש עלעה ,נרעװעג לָאז
 ,כיו טלאהאב נוא כיז טגיוב ,כיז טשעל
 טָארט רעטרעלקראפ-ליטש נַיײמ נוא
 .נטלאפסא פא רעכייוו כיז טגייל

 ןגנאלקעג א טרעטיצ רעיוא ניא

 .לבמאסנא נקישיור נופ רוּפש א

 - גנאועג נילמ ,כיא גניז ,כיא ייג

 ..נבמאי נופ מיוצ ניא טמיוצעג טינ

 - נארקע רעד טלדניוושעג טָאה'ס יו
 ,ירּפאק נוא עיזאכבא ,ריביס
 טנאה עטיירב נַײמ--סיוא כיז טכאד'ס נוא
 ...גערפאז נופ נטַײקניד טימ טקעמש

 סיורג נוא קידנעניגאב טכאנ טרעוו

 .גיוש טכאמעגפוא נוא כיוה--נעלמיה נוא

 ,סיוא כיו טכאד'כ נוא ,סיוא כיז טכאד'ס גוא

 .ייכיֵז טכאד סָאװ ,טינ ניוש ניילא סייוו'כ נוא
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 קיראכ ,יא ,5

 טניוו רענערָאלראפ רעטכַײפ
 .גרעווקס ענעשַאלראפ עטכַײפ פא
 דנילב נוא קיטסבראה ,יוזא ליטש
 טניוװ רענערָאלראפ א טגיוו
 . .נרעטמאל נכיילב נוא נטצעל א

 .,גייטש רעקיטָאטש טנַײה טרעװ רעװש
 ,נוילא רעד כיז טמורבעצ'ס נוא טכליה'ס נוא
 ..?גיײג כיא לָאז ניהּוװ זא ,ייג כיא

 גנײטש ניא כיז טקיטשראפ טָאה טָאטש

 ,רעזַײה גופ טַײקליטש רעמעראוו ניא

 ילומארט רעטקנעבראפ רעטצעל א
 --,רעגעלעג םא םייהא טציא טלַײא
 :ילרש כיא נוא ּפָא כיִז כיא לעטש

 ,ילוװמארט רעדימ ,רעטנעָאנ --

 ?נגער נקיטסבראה ניא ודנוא רעווש

 טדניושראפ נוא וצ כיז רע טרעה

 ,רעדילג גניא טלקדימ טימ נוא פָאלש טימ

 6 ית2 620 2 טא === ==={ =. 7 =

 טניװ גטימ נאד כיא בָאה טכאנ א
 --,דנילב-קירנענָאמ יוזא טגָאיעג
 ,רעדירב עכעלבַײל ,עטנעָאנ ייווצ
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 -- -- -- נטונימ עטלמוטעצ !גנולק רעטצעל
 .גנעל עקידלדניוװש יד גוצ רעד טגָארט'ס נוא
 עטוראב נוא עטרָאיאב ,קעּפ--נשטנעמ
 ,קנעב יד פא ָאד טגיילעצ כיז נבָאה

 רעטסנעלק רעד נוא רעטסכאווש רעד כיז כיא ליפ
 .עּפוק נטעװַאכעגסױא קיטכיצ יא
 ,רעטצנעפ נופ נסַײרּפָא טינ ּפָאק נַײמ נעק כיא
 ...עז כיא סָאװ ,טינ סײװ נוא נילא כיז קוק כיא

 ,רעטכעלעג נוא נשטנעמ--עציילּפ רעטגניה

 .ײט ניא כעלעפעל יד כיז נעקנעווש כעליירפ

 רעטכעוושראפ א ַאד טגיל סע- רימ כיז טכאד'ס נוא

 .ײװ רעטביולגעגנַײא רעשירעדניק נַײמ

 סקניביל א עלעפעש א" יײװ ניײמ ,ייוו

 ,טקוצראפ נוא טקיטולבראּפ כיז טרעגלאוו

 ,נּפיל יד פא טַײקטאז טימ גנאל נךייר יז

 !גונעג :ניילא כיז אב כיז כיא טעב

 ,נגייל טינ כיז נליוו נוא טינ נפָאלש ייז
 .םאי נופ נגענַײט ניא טעפ גדייר ייז
 כיז טגייבראפ טייהרעליטש נוא ?א ,טשינרָאג
 ..ימאר רעביא טַײקרימ ניא ּפָאק רעדימ נַײמ
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 .רעקיבראפ טנװָא

 עגנאגראפ-נוז נוא רעקיבראפ מנװַא

 ,נגיוא ענַײמ פא רעקיבראפ טנװָא

 ,גנאזעג רעקיטכיל- ,ענַײמ טנגוי

 ,ענעגיולפעצ נוא עלעה- ,ענַײמ טנגוי

 גנאז רעקידרעמוז ,רעלופ א יװ

 ,ֿבגייב וצ כיז טַײקפַײר ניא נָא וטסבייה

 ּפיִש א פא טציא מיווש כיא--כיז כיא עזרעד
 .נשטנעראפ יד רעבירא פיט כיז גייב נוא
 ,פיט זיא טנורג רעד ,טַײװ זיא גערב רעד
 --ּגשטנעב וצ רעכעלקילג א נָא כיא בייה
 ,פיט עקידלזיר יד ,טַײװ יד ,גערב מעד
 ...גׁשטנעמ א כָאנ טפאשקנעב עסיורג נַײמ
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 נשטנעמ א כָאנ טֿפאשטקנעב גיא

 ,ּפעטס רעדיוװ נוא ,ּפעטס נוא ,ּפעטס
 ,טַײקרָאלק רעדליוו ניא נוז עדליװ
 :טבעלעג טָאה ָאד- ,סיוא כיז טכאד סע
 ,טינרָאג רעטַײװ--נוא טניװ נוא נוז

 ,טפול עפראש נוא זָארג עטראה
 ,עטנעמ נופ נעמעטע רעליטש נוא
 טפור נוא טַײרש טַײקליטש עסיורג נוא
 ..נשטנעמ א כָאנ טפאשקנעב רעסיורג טימ

 .קָאלג א ניא יװ ,טכליה טַײקליטש יד
 ,כיז טרעה נלַײמ פא מורא דנור נוא
 סקָא נא יװ ,נטערט כיז טליװ ָאד
 ,רענרעה יד פא טַײקליטש רערעװש טימ

 ,פרָאד א ּוװ רָאנ טגיל נפרַאװראפ
 ,טַײקדליװ רעדיװ נוא .,ּפעטס--רעדיוװ נוא
 ,פָארד רעטעפ א פוא כיז טּפאכ נוא
 .טַײקליטש רעד ראפ כיז כיוא רע טקערשרעד

 ךלאוו נייק טינ נוא ,מלוב נייק טינ זא

 ,גנושטנעב נוא טַײקַיױט רעטאז ניא

 טלארטשעצ טניל ָאד ּפעטס רעצנאג רעד

 יינשטנעמ א פא טפאשקנעב ניא טראוו נוא

 1926 ,עירָאטאּפװעי

 וי ש9 =



 גָאט רעבלאה

 ,פעק עלא רעביא ענעפָא נא נוז א טגנעה -
 .נסיגראפ טינ עראמכ נייק טנַײה למיה נפיט םעד טעװ ס
 ,טּפעשראּפ ָאד טַײקליטש טימ נרעטיול א גורק א בָאה כיא
 ,נסיראּפיק נשיװעצ נקנילופ א םיא כיא גָארט

 ,לָאטשירק נכעליולב נוא נוז נוא רימ רעסיוא-- ,רענייק
 .נגללוװצ יד ניא סנטָאש נָא עקיסקּוװ נסיראּפיק גוא
 ,לָאט גיא ּפָא כימ טריפ רעקנילַאמש-לגנעלש א געװ א
 ..נגַײװש רערָאלק א טניר מענַײמ טָארט נדעי רעטנוא גופ

 ,ּפָארא רימ פא טנַײה זיא טַײקרעטױל נוא ור ליפיוזא
 -.,נגייב וצ נָא כיז בייה נוא ,נטלאהנַלא טינ רעמ כיא געק
 ,ּפָאק נײמ ניטש א פא טגיילעגקעװא כיז טָאה ליטש
 .נגױא עסיײה ענַײמ וצ גוש טכאמ לכיימש א גוא
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 .'נוז כרוד'
 1 יא 8

 ,דלעפ נופ נסּפעש נעייג
 .טניװ רעד יז טבַײרט סע נוא
 געדב נפא טראו סע
 ,כעטסאפ רענעזדנָארב רעייז
 טלעהעצ זיא מאי רעד
 ,דניל נוא טלקיוװעצ נוא
 גערב מוצ רע טגָאי
 ,כעטסאּפ מענעזדנַארב מוצ נוא

 לעװ א כָאנ לעװ א טגָאי
 מיוש גיא כיז טסיגראפ נוא
 --דלָאג כרוד נוא ,נוז כרוד נוא
 --,כעטסאּפ מענעזדנָארב מוצ טגָאי
 רלעפ גופ נפיול סָאד
 ,מייהא נסּפעש ענַײז
 טלָאה סע נבָאה ייז יװ
 ...כעטסאפ מענעזדנָארב רעייז

 ,דניװשעג נעמוק ייז נוא
 ,גערב טעד נָא--ּפעק יד טימ
 לעה כיז נטישעצ נוא
 .כעטסאפ מענעזדנָארב נבעל
 ,טניװ רעד ניוש טבַײרט
 רלעפ נופ נסּפעש עַײנ
 גערב נפא טראוו'ס נוא
 ,..בעטסאּפ רענעזדנַארב רעייז
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 ןטײרש נוא נביוש ניא טּפאלק טניוו רעד

 .נגערב יד נָא מאי רעד טכליה ּפמעט

 טַײװ טינ--כיז טכאד רימ נוא ,רעה כיא

 .נגער רעקיכליה א טציא טייג

 גיײװעג רעטַײװ א .טעיָאװ סע
 .נזָאלראפ נוא קעווא--נוא טמוק
 ,םייהא נענאדנופ כיז טקנעב
 .סעזָאירעב יד ּפָא ניוש גענערב'ס ּוװ

 ,טסבראה נַײז רעטציא זומ נטרָאד
 .קיּפוילכ נוא נעלּפענ יד רעטכידעג
 טראצ כעלרעַײפ כיז נדניצ'ס גוא
 ,סעפולאכ עטנייווראפ ,עליטש ניא

 ,גיק גקיכעּפ גטרָאד טלאּפש עמ
 .גוויוא רעד כעליירפ ניוש טעילאּפ'ס גוא

 טניװ א :רעטצנעפ יד נפע כיא

 ,נביונופ נרעטש עמעראוו נוא
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 .םאי רעד ןיא יֹורג יוזא- ,יורג זיא טעמוא רעד יוװ

 ,טעמוא רעד טעיָאװ יוזא ,מאי רעד טעיָאװ סע יװ

 - ,טנאה ניײמ סיוא יצ נוא נענאדנופ כיז סַײר כיא

 ' / .נעמונעג טינ כימ נוא קעווא עלא נענַײז

 ,נערב נזעגיורב נפא ניילא ַאד מוא כיא ייג

 .גפיט ענעגנולשראפ ניא נייטש א כָאנ נייטש א פראוו

 ,געש ערעטנומ ענַײמ- סיוא רימ כיז טכאד סע נוא

 ...בפיׂש ענעמווושראפ ,עסיורג ,ענעדלַאג יוװ

 ,קעװא טנגוי יד זיא- ,נעװעג טנגוי יד זיא

 .עלא נענַײז קעוװא נוא- ,נעװעג רעדירב נענַײז

 ,גערב נועגיורב נפא ניילא טינ ליוו כיא

 .כעלאהעמ נטַײװ ניא נפראוו כָאנ כיז לעװ כיא

 טטָא-דרָאנ רעגנערטש רעד יװ ,קראטש זיא נבעל נֵילמ:
 .םרָאטש נוא מערוטש פא--כָאנ נאראפ נטפערק נוא
 סָארדראפ רעליטש א נוא ײװ א זיא גנאל טינ
 .גרָאװעג טלמוטעצ נוא רימ ניא נכָארקראפ

 געיעג ניא ,גָאיעג ניא ,כיוה רימ טרעװ ,סוג רימ טרעוװ

 .גביוטשעצ כיז ליװ רע נוא מאי רעד כיז טגיוו נוא טפראוו

 ,גערב נקימיוש נפא כיוה ָאד כיא ייטש

 - ..יגנובייהרעד רערָאלק נוא נטראוו נקיטכיל ניא
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 יא

 4 א ר

 .כעלעכלעווק ,נלאווק ,סעילאווכ
 טלעװ עיולב נוא ,פיש נוא כיא

 .ייכעלעכלעפ עסַײװ ניא- מאי גוא

 ,מיווש-מיוש ,מיווש-םיוש
 ,כיז טלקָאש נוא פיש יד טמיוש
 :טניוו רעניד א--רימ רעביא נוא
 .ענעקָארשעצ א עװעמ א

 טקעדעגּפָא נוא טקעדעגפוא
 .קידנעמיוש סעווכאר יד טנָאי
 --,גערב מעד טגַײה נזָאלראפ בָאה כיא
 .טציא גנוניוװ נַײמ םאי רעד זיא

 ,גנירג רימ ָאד גּבעל נילמ זיא'ס
 ,כיז טלגיּפש סָאװ ,מאי מעד יו
 ,גניז נוא--נטלאהסיוא טינ נעק כיא
 .רָאג נגיוושטנא רעוו'כ גנולצולּפ נוא

 טנעה יד טרימשעגסיוא ניוש בָאה כיא
 ,נקיסילפ-כעליולב ניא דלָאג ניא
 ,דנעלב ליפיוזא ,נוז ליפיוזא
 ,.,כיז נסילש נגיוא ענַײמ גוא

 ,לעו ,לעװ ,לעװ ,לעװ

 .כעלעכלעווק ,נלאווק ,סעילאווכ
 טלעװ עיולב נוא ,פיש נוא כיא
 ..יכעלעכלעפ עסַײװ ניא- מאי נוא

1829 



 טסבראה

 שסבראה בײהנָא ניא :יוזא גָאז כיא
 .רעמוז רעד ביל טנעָאנ טרעװ
 צראה ניא פיט ןיב םיילש נליק נופ
 .טעמוא נא טבַײלב'ס נוא פוא טייג

 .,גָאט גטצעל ניא ,ייװ נימ אזא
 --,טַײקלעה לסיב גטצעל ניא
 ָאטיג ןיא נוא ,נוז א נעװעג
 .עטקלעווראפ א ניוש טגַײװש נוא

 ,דיירפ יד נרעיודאב טציא כיא לָאז יװ
 .נטסבראה נופ לגנילטשרע מעד--,גָאט נליק מעד
 ,טילגראפ גָאט א ,פוא טייג גָאט א
 ...נצראה נַײמ ניא טַײקליטש א טבַײלב'ס נוא
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 טסבראה

 ,נגַײװש כיא נעק טנַײה ,ָאד טוג רימ זיא טנַײה
 :רעה גוא נעלמיה רעטנוא ציז כיא
 . ֿבגַײװצ יד ניא טסבראה רעד נענערב ניוש טקידנעראפ'ס
 .דרע רעד פא ּפָארא כיז טיש נוא

 --,נכייה עכעליולב יד ניא כיוה כָאנ טגנעה נוז יד -
 .שירפ נוא קיטפול ניוש זיא טניװ רעד
 לכיימש רעטרעטַײלעג ,רעליק א טעייװ'ס נוא
 .שימעג-רעטעלב מענעדלָאג יא

 --נעניורק עקיטכיל ניא סעזָאירעב עטַײװ
 ...טנערבראפ נרעוו עכלעוו ,טכיל
 רעגייר-קיטכיזכרוד אזא--טכאד'ס נוא
 .געװעג טינ לָאמנייק כָאנ כיא ניב

 .גבראפ נופ טַײקטאז עקידענג יד כיא שטנעב

 .סיורג טרעוו נוא ֿפוא טייג סָאװ ,ור נַײמ

 ?נבראטש מוצ זיב ,טוג נוא קיטכיל טנַײה רימ זיא'ט נוא

 .!סיוא ייג נוא שיק א ביג דרע יד
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 טכאנ רעד ניא פיש נוא .טנגערעג טָאה גָאט א

 .נעגנאגעג ננער רעד ויא טכידעג

 ,טכאמעג רעַײֿפ נוא ,רעמ טנעקעג טסינ בָאה כיא

 .נעגנאהראפ נביוש יד רעליטש נוא

 ,טראּפשראפ טינ ביז טימ לָאמגייק כָאנ כיז בָאה כיא
 ,טנגענאב טינ גיוא-פאיגיוא כיז טימ
 .טּראװ נוא טַײקליטש ניא רעדניצא כיא ציז
 ..טנגער סע ?כיא טראוו סָאד ,כיא טראוו

 טנעיילעג רעכיב עכעלטע טציא ניוש בָאה כיא
 ,נעמונאב טינ גיילא ייז בָאה נוא
 ,טנױװעג כעלקילג רימ ניא טָאה סע סָאװ ,סָאד
 .נעמוקעג טינ טרָאװ מוצ כָאנ ויא

 גנוי נוא טרעדַײלשעצ רעטציא זיב ָאד ניב כיא
 ,סעכיוק ענעגייא ניא כיז גיו נוא
 ,גנוצ נפא טגיל סָאװ ,טַײקּפַײר ענעדלָאג יד
 ..גכיירגרעד ניוש טרָאװ מוצ טעװ דלאב
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 ברעפעפ קיציא

 נעניגאב מעד טימ בַײלג נייטשפוא כיא לעװ נגרָאמ:

 .ךנאר נופ טַײקידענג עקידנלארטש יד נעמענפוא

 ;נעניֿפעג נקיטכיל א כיז רעדיװ כיא לעװ נגרָאמ

 .טנאה רעד ניא נבעל טימ נרעטיול א ,נקיטכיי א

 ,רעדיל יד כימ נזָאלראפ עקנילַײװ א פא נבָאה סע

 ,גאראפ טַײקידײל עקיטעמוא נא מעד ניא זיא

 רעדיוו ניוש כימ טרעדַײלש ,נציזנייא טינ ניוש כיא נעק

 .גאב נטימ נוא סוֿפוצ- כעלעטעטש נוא טעטש רעביא

 ,סעדארטסע עקיטכיל פא גטנװָא עכעלרעַײפ
 .רימ טינ רעוװ כיא זיב ,נעיײל נוא .כיא נעייל --

 עדאווטימ כיז כיא גיב טַײקיטכירפוא רעצנאג נַײמ רָאג גיא

 .ךיל נַײמ נופ װעטנַאי מעד נעמעלא ראפ סיורא גניז נוא

 .קינײװ רימ זיא סע רָאנ--,נעמ טרידָאלּפא קיכליה
 / ..געגײװ כיז טליװ סע נוא--,נעמ טרידָאלּפא קיכליה
 --טכיל ,טַײקכעלרעַײּפ ,טילקכעלרעיײפ ,טילקכעלרעַײפ
 ..,טכיזעג נללמ טַײקליטש רעקידוועמעש גיא קעדראפ'כ נוא
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 ,מעטָא רעקייוט נוא טנוװָא גיס
 ,טכאנ עמעראוו נוא טַײקליטש
 נטָאש רעלעקנוט נַײמ נוא כַײא
 ,כאוו טנַײה נעייווצניא נענַײז

 !רעגניפ יד נופ ציּפש יד פא ייג'כ
 .נייג טנַײה רעגנירג סָאװ ,כיז טליוו'ס נוא

 ,כיז טגניז'ס ווא ,נגַײװש טנַײה כיז טליוו'ס

 ,נייוועג נרָאלק זיב כיא גניז

 נגיושטנא נרעװ כָאנ רעשפע לעוװ'כ

 .גָאטראפ נופ צָארּפש זיב גטראוו נוא

 נגינ רעקיטפערק ,רעמעראוו נַײמ

 נבַײלב טינ לָאז

 / ףימ ניא

 ...טגָאזרעד טינ
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 טכליהעג רימָאט טָאה סָאװ ,דיל נַײמ ..;
 ,דרע גוא עוָאירעב טימ טקעמשעג נוא
 טרעלקראפ רעטציא כיז גנילצולּפ טָאה
 ,ליטש-קידוועמעש כיז טעילוט נוא

 ןנייב ןיב רעגניפ יד כיז סַײבעצ כיא

 .ילו נופ סנכייצ עכעליולב זיב

 - ירשעג א טכאנאב כיו טרעהרעד סע

 ,נייֵלא כיז מעש כיִא נוא רעה כיא

 .לָאטש נופ טיײקגנערטש פא ניוש טראוו כיא ,יוא

 .טנעמעצ נופ יובעג נטסעפ פא

 ,לַאק נַײמ נַײו קראטש טעװ סע ,סייװ כיא

 ...טנעה ענעזדנַארב ,עשיקאלרוב יוװ
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 ,טעברא רעד נופ מייהא כעלעמאּפ וטסייג
 נבראג ענעדלָאג עקינוז כיז נשעל
 ,נביוש נוא רעכעד עקיסקּוװ יד רעטניה
 -.נביוט עטרעטאמראפ טימ טכול יד טמעטע'ס נוא

 .נדנוצעצ נוא טלעהעצ גגָאר יד נענַײז ניוש
 ,רעדנּוװ ניא נגיוא יד טרעטאמראפ פוא טסבייה וד
 ,נגָאר יד פא טספאג וד ,נסאג יד פא טסקוק וד
 .גגָאלשאב גנויוב טימ רעזַײה יד נענַײז סע

 ,עטלא נוא עמורק ענעפרָאװעצ--נטכענ טשרע
 ,נטלאהאב נברוכ ניא עניילק כעלעזײה
 ,רעצלָאטש א ,רעגנוי א רעיומ א טסקאוו טנַײה גוא
 ..,טַײצלָאמ נקיטכיל ריא ָאד דיירפ יד טעווארפ'ס נוא

 ,ָאד טנעװ יד עיור נוא עטכַײפ כָאנ גענַײז סע
 ,גטנעמעצ יד טּפול רערעיוז טימ נקעמש םע
 :נייגקעווא טינ טסנעק ,נייגקעוא טינ טסליוו
 ..נגער רעקינוז אזא ריד רעביא טייג סע

 ,נעניגאב נפיט ניא טשרע מייהא וטסייג נוא
 .נעניגראפ טינ קילג מעד כיז ניילא וטסנעק
 ,נרעטש עקיטפול כיז נשעל סע יװ ,טסקוק וד
 ..ברעה כיד נעמ לָאז נוא ,טינ טרא כיד נוא טסגניז וד
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 עטסכעה יד נשיווצ

 ,טנעמעצ ניא טרימשראפ ,עװַָאטכוי לוויטש ניא

 ,טנעװ נופ סעליוקשימ רעכיוה פא נעייטש רימ

 ,נײטש פא נוא לָאטש פא ,רעטעלקעג נטסכעה פא

 .מייל נעמאזכרַאה יװ ,סעװװכאר יד נטענק רימ

 ,נָאטראפ--עצארּפ גיא ,נגָארטראפ--טעברא ניא
 .נָאטעב טימ טנעװ יד טקיטעזעג נרעוו

 פעק יד רעכעה רימ נפראווראפ נענאדנוּפ
 ..ּפערט יד נטפול ניא נפיול'ס יו ,נקוק נוא

 ,טכארטראפ נבַײלב רימ ,נטימניא ,גנילצולּפ נֹוא

 ...כאד מעד נעיוברעד ,נבעלרעד כיז טליוו סע

 ,ננַײש נופ רעדנּוװ ניא- נליפ וצ זיא טוג נוא

 ,נַײז נְלעוו רימ כיוא עטסכעה יד נשיווצ
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 ..כעלזייה ענייד נוא

 ,גנע יא ָאד לַײװ ,ראפרעד טינ
 נעמוקעג ,עלעטעטש נַײמ ,ריד וצ כיא טלָאװ
 טסקנעב וד יװ ,נָאט קוק א לָאמ א כָאנ
 ...טעמוא נקיטכיזכרוד נליטש ניא

 ,טלָאװעג ריד נופ ,עלעטעטש ,כיא בָאה טָאװ
 - ,טענַײטעג ריד טימ ,עלעטעטש ,כיא בָאה סָאװ
 לָאטש נוא נייטש ניא טלָאװע ג בָאה כיא
 .סנַײמ וד עלעטעטש ,נָאטנָא כיד

 בוטש רעדעי נַײד טלָאװעג בָאה כיא
 ,סנרָאג עצלָאטש ניא נסקאווסיוא לָאז
 מוטש נגַײװש טינ רעמ טסלָאז וד נוא
 ...נרָאי עטבעלעגסיוא ענַײד פא

 ,דניל טציא טרעוו'ס לַײװ ,ראפרעד טינ

 ,גסאג יד פא כיז טסיגעצ יימ נוא

 גנירג נוא ליטש טציא כיז כיא ליפ

 .נסאה טינ ,עלעטעטש ,כיד נעק נוא

 ,למ גַײו ביוא רעטציא זומ ריד אב
 ,נװיס נפור םיא צלֹא טזומ וד שטָאכ
 ילס-יװ-ללס למיה רעד טיולב'ס גוא
 ..,נבילבראפ ָאד כָאנ זיא סָאװ ,צלא פא
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 טכיל עקידװעטנַאי א- ,עלעטעטש עצנאג סָאד

 ,לינָאה טימ צלא כָאנ טפירט סָאװ ,סקאוו נליטש ריא טנערברעד

 טכיזעג נַײמ פא ור טימ םוא ָאד יג כיא

 ..,גנונָאמרעד נופ טַײקליטש טימ לופ טנַײה רעוו'כ נוא

 ,טבעלעג עלעגניי א לָאמא טָאה ָאד
 ,נגרָאז נופ טסּוװעג טינ כָאנ עלעגנַיי סָאד טָאה'ס גוא
 ּפעק יד נבייהפוא נגעלפ כעלזַײה
 ,נגרָאמ טוג--;נרעפטנע מיא טייהרעליטש נוא

 ,טכעלש טינ ,טוג טינ םיא נועװעג זיא'ס נוא

 ..יכיז יוזא טאלג רָאנ ,מיא נועוועג זיא סע

 טכענ עסַײװ נופ טַײקטנרעטשעגסיױא ניא

 .כיז טיירפעג כעלעסעג פא רע טַאה

 צראה נפָא טימ ,ענעפָא נגיוא טימ
 ,ָאד טראוועג רעקייוט א רע טָאה
 ,סאה נעמ טביל יו ,רע טָאה טסּוװעג טינ נוא
 ...נטכאראפ קידנשטנעב נעמ נעק יו

 טנעקרעד טינ כיז עלעגנִיי סָאד טלָאװ טציא ..,
 .עמאטסימ כיוא מיא כיא טלָאװ טנעקרעד טינ נוא
 . טנעװ נופ ור ניא ָאד כָאנ טבעל'ס נעװ ,טוג
 .עמאמ עקיטעמוא רעזדנוא
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 ,גיװש נוא ּפָאק נננוי נַײמ נילא ָאד גייב כיא
 ,געניפעג טינ כיז ור גייק צראה נַײמ נעק'ס נוא
 ,גַײװצ רעטראדענּפָא נַײמ ,עלעטעטש-לטעטש-
 ,נענירג וצ נבײהנָא וטסליװ רעדיוװ
 .גַײװש נוא טסאג רעליטש א מוא ָאד כיא ייג

 גנאב רעייז רימ טוט סע ,גנאב רימ טוטס נוא
 :ענאקעמ נענינעסעי יוזא ניב'כ נוא -

 גנאזעג ניא נלעװ כָאד כיז טלָאװ רימ כיוא
 ,עמאמ נַײמ :נפורנָא כיד נוא נעמוק
 .גנאב רימ טוט'ס יװ ,עלעטעטש וד ,כע

 ,פָאס גַײד אב ניוש ייטש כיא ,רימ כיז טכאד לָאמטּפָא
 .גניובעג גייטש טינ טסליװ וד ,רימ כיז טכאד לָאמטּפָא גוא
 ,פָאש עטכאוועגפוא יװ ,כעלעזַײה ענַײד נוא
 נגיוא עקידכעלַײק יד נענעפע
 ...פָאלש נקידרעמוז ,נליטש א כָאנ

 ,לָאמא רעשרעדניק נַײמ ,עלעטעטש-לטעטש
 ,געגערב ניא ּכיד נעעזרעד טלָאװעג בָאה כיא
 ,לָאמא כיד נטלָאשעג טָאה סע רעװ רָאנ
 ,נענעק נטלָאשראפ כיד גזומ ניוש טעוװ
 ...לַאמא רעשרעדניק .גַײמ ,עלעטעטש-לטעטש
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 .געמוקעג עלעטעטש ניא ניב כיא .טסוגוװא
 ,יולב נוא ,קיטכיזכרוד נוא ,ליק טסוגװא זיא
 ,טעמוא רעקידנעלכיימש א ביז טרעכיור טנװַא וצ
 ,יוט ניא עלעטעטש סָאד פוא טייג גָאטראפ נֹוא

2 8 0 
 ,לּפענ נקידרעמוז ניא גנירג-קיטפול זיא'ס
 ,טכיל נוא טַײקמעראוו טימ טַײװ נכייה נופ
 לּפע ערָאלקיקינַײװ טימ טפול יד טקעמש עס
 ..טכידעג נוא קינַײװ כיוא טרעװ נצראה ניא נוא

 ,כיד טכולפעג נוא נטלָאשעג גנאל טינ בָאה כיא ! 6

 ,,,טליטשראפ ,עלעטעטש ,רעטציא וטסגיל :

 ,נטכורפ נוא טיווצ נופ כיור ניא מורא כיא ייג |

 .ליק נוא קיטכיזכרוד ָאד טגיל טסוגוװא נוא

 1925 ,טסוגוװא
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 לטיפאק רעטשרע

 תט1---אזסתסתהה 828248..,

 ,ערָאלק ,עטלקיוועצ ,נעלמיה עקיטפול

 .טעמוא נקיטסבראה ניא--ערָאלק ,עקיטפול
 - ,גרַאפ נמאזגנאל ניא נגָאװ רעד טעּפירקס
 ?נעמוק יז טעװ נעװ ?נעמוקנָא יז טעװ נעװ

 נגָארטראפ לַײװגנאל נקידמאז מעד טרעװ רעוװש

 ...רעריוו--גוא-נטסרָאיװ-נוא-נטסרָאיװ-נוא-נטסרָאיװ
 גגָאװ ניא רעגלאוו א נוא בייה א כיז טוט יז
 .יירעדילג עקיטשרַאד עריא פיונוצ טעילוט נוא

 נכיור ענעגנאגראפ ...טקידנעראפ גוא ,.,רָאי ריפ ...
 ...זָאלסױרא רעד נעװעג זיא לעה-קידקעטייוװ נוא

 ,סעכיוק יד נָאט ווּורּפ א לטעטש ניא כָאנ טעװ יז
 !נָאט שיור א כָאנ טעװ יז !נָאט ווּורּפ א כָאנ טעװ יז

 ,נטסעמראפ כיז נעק יז--,נליפ וצ זיא טוג נוא
 .טעבדא רעד ניא ניײרא נבעל-טימ-נוא-בליל-טימ
 ;נטסענ עטוָאלרַאװראפ ,כעלעטעטש-כעלעטעטש
 ?נבראטשעצ ניוש טזומ דיא עלא זא ,סעמע זיא

 ,םאזיורג טינ רָאג יוזא נטרָאד זיא רעשפע נוא

 ?נניצ יװ ,נעשאּפ כָאנ כעלטעטש ביז גענעק'ס נוא

 !?נגינ מעד עטסנעק יצ !עלָאגעלאב ,ייה

 "!200,0005 גופ סכעליירפ א כיז טגניז'ס נוא

 ש5 סעו



 יּ?יױג עקידווענייכצראווש יד;

 ,נסאג טימ נוא כעלסעג טימ עלעטעטש א

 ,טונימ םפלעוװוצ ראפ כרודא נעמ נעק צלא נוא

 בנסָאּפש וצ טציא נעמעװ נופ ָאד ניוש טָאה נעמ

 ,רָאנ עי

 ורָאנ רעה --

 - טעגָא יז קוק --
 == == == ףּונ --

 פנעמענ עסאמ עטסערג יד :נעװעג טיירג זיא יז נוא
 ,קעה ניא- כיז נטעבעג ניילא טָאה יז
 ?טציא נעמ טוט סָאװ
 ?סָאװ נוא
 ?סָאװ טימ

 | ?נעמעוו טימ
 .טקעדאב ָאד שיילפדליוו טימ כָאנ ןיא בלא נעוו

 ,עָאדיומ עשידַיי א טפעלקעגסיורא יז טָאה
 :טכאלעג עלעטעטש סָאד קאמשעג כיז טָעה
 | ?טעז ריא , --
 עיוג עקידוװענייכצראווש יד טָא
 ."כאנאט כעלרעדניק יד נענרעלסיוא ליוו

 נענופעג ײרד םירָאדאכ טָאה נעמ נעוו נוא
 ,טּפָארטשאב כָאנ געמ טָאה דעמאלעמ נייא נוא
 ,נענורטנא סָאװ סעּפע זיא'ס :טליפרעד כיז טָאה
 ..סָאלש נופ טכאוועגפוא טָאה סָאװ סעּפע נוא
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 טלמוטעצ נעמוקעג דעמאלעמ רעד זיא
 ..,טנָאמ---נוא

 ...?כָאנ טכארט ריא --
 :רעסעמ א כַײא טאנ
 !רעדניל שטָאכ נרעװ טעװ--!טעליוק

 ,נסעגראפ עטאט א נעד נעק
 ,,רעדניק ענעגייא נרעגנוה'ט יװ

 ,וצרעהא נעגנערב כיײא ייז לעװ כיא

 :נכָאצינ רעַײא טימ כיז טיירפ נוא

 .."?רעצרעה יצ ?סעמַאשענ נעד טָאה ריא

 !טגנעטב. =
 ,..נענרעל יז נוא
 ,,,ריא ניילא
 ."רעמיוש א נבָאה ָאד נפראד רימ

 ,טלמוטעצ נרָאװעג דעמאלעמ רעד זיא

 .כיז טצעזעג-

 .נגיובעג נבילבראפ

 נגיוא ענעפַאלראפ ענַײז ניא

 ..טעמוא רעד כיז טגיוועג טָאה ליטש

 .רעמאלעמ רעד טגָאזעג טָאה--"טוג, --
 .לדיימ סָאד טרעפטנעעג טָאה--"טוג, --

 :עדַײב גבָאה טליפרעד גנילצולּפ גוא

 .יירעמארעג גרָאװעג זיא בוטש ניא
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 44 לרעַײפ א טנערב קעשטעפירפ נפא

 ,לופ עמכָאכ טימ נַײז פראד עלעגנַיי 8,
 ."שירַיי מעד טָא נבָאה טינ רימ נפראד
 ,לוש יד טלָאװעג טינ עטאט רעד טָאה
 ,לוש יד טלָאװעג טינ עמאמ יד טָאה
 ,..טשעריכראפ טקוקעגנָא יז עלעגנִיי סָאד טָאה'ס נוא

 י!ניינ,- ;טרעזיײבעג כיז עטאט רעד טָאה

 , "ניינ,- :נטעבעג כיז עמאמ יד טָאה

 ,געמאמ רעד אב צלא טנַאמעג עלעגנַיי סָאד טָאה'ס נוא
 טנײװעג עלעגניי סָאד ליטש טָאה טכאנ עצנאג א
 --,גיילא לוש גיא קעװא ירפצנאג נוא
 .נעמאווצ נעמעלא טימ כיז טנרעל נוא

 שנ שו =



 סאג יד כרוד יז טייג

 ,סאג יד כרוד יז טייג
 ,רעגניפ יד טימ נעמ טזַײװ
 :טסאּפש עמ נוא נעמ טכַײק
 "לגניי א :נָא רָאנ טקוק, --

 ,רָאה עצרוק :רָאנ טקוק , --
 ..לכייס רעד נַײז זומ צרוק נוא
 *!רָאי-טוג א,--ײ!נגרָאמ-טוג , --
 .,,טלכיימש נוא ַיײבראפ טיינ יז



 לטיפאק רעטייווצ

 .רעכעה כָאנ טינ ביוא.

 נײש ניא .קיטעמוא .קיטכיזכרוד
 ...סעּפיל עקיטנוװָא יד ניוש נענערברעד
 ,נַײז װעטנַאי רלאב טעװ סע--?נַײז טעװ סָאװ
 .רעּפיקמָאי טימ כיז נָא נסיג כעלזַײה יד

 ,טכיל עסַײװ גענערב כעלזַײה עיורג ניא
 .ערדינלָאק וצ נעיײג נדַיי עסַײװ נוא
 טכירעגמוא כיז טליפרעד נרערעל יד טָאה'ס נוא
 - -,נדִיי כָאנ גװעטנַאי סע .ניילא יוזא

 ,לוש ניא לעה נרעװ ייז אב טעװ דלאב
 .קידייל נוא טורעגסיוא זיא--סאג גפא נוא
 ,לוטש נופ נָאטעג סיר א סייה כיז טָאה יז
 ...טקידיילאב קידקעטייו צעמע יז טלָאװ'ס יװ

 טכאנ רעד ניפ טַײקױלב רעטורעגסיוא ניא
 ,לטניב נייא ניא נטסיגװימָאק נעייטש
 ?טכאמעג טינ טנװָא נייק נעמ טָאה סָאװראפ --
 ?נָאטניהא ,עטרעוואכ ,כיז נעמ לָאז גיהּוװ --

 ,נַאט נעמ זומ סעּפע נוא ,יוזא ,יוזא --
 !נטאי-עניײמ-רעדירב-מירייוואכ ,כא
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 .קעווא זיא יז
 ,נָאפ א כיז טימ טכארבעג
 .טרעטאלפעג ,ניילא יז יװ ;נָאפ יד טָאה'ס גוא

 ,סנייא כָאנ סנייא גוא
 += ,סנייא כָאנ סנייא גוא

 ,גנעלרעדניא כיז טלעטשעצ נעמ טָאה
 ,סנייא כָאנ סנייא גוא

 --סנייא כָאנ סנייא נוא
 ...עלא ניוש כיז נעגניזראפ

 ,טקנעבעג רעכעללולב ֹא כיוה למיה רעד טָאה'ס נוא

 : ..נלאפעג עכעליולב נענַײז נרעטש נוא

 - ,כָאנרעד

 ,נעגנאגעצ לוש נופ כיז נענַײז דיי נעוװו

 :טכאדעג נרעדעי כיז טָאה

 טכאנ רעד נופ טַײקליטש רעסיורג גיא
 ,עגנאלאפ עקיטכיל א פוא טייג
 עגנאלאפ עקיטכיל א םוא טייג
 .טכאנ רעד נופ רעדנּוװ נסַײװ יא

 ...טכארטראפ כיז נדִיי נבָאה'ס ניא
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 .טנגוייטנגוי

 ,טנגוי עקיטכיוכרוד ,טנגוי ,טנגו
 .דנאנאב ריד טימ נייג וצ זיא קידיירפ

 ,טנגוי רעקיטש ליפיווא עלעטעטש ניא טבעל ַאד

 .טנאוו נא ּפָאק כיז טגָאלש נוא מוא סָאד טייג

 ?נָאט נעמ לָאז סָאװ
 נָאטגיהא נעמ לָאז גיהּווו
 ?טנעה עטנוזעג גוא עגנוי ליפיוזא
 --טכאנראפ נוא
 נטניוו ָאד כיז נגָאיעצ
 ...טנעוו עקידלטעטש יד פא גגָאלק נוא

 ,גנולמאןראפ א ָאד טכאמעג--!טווּורּפעג יז טָאה ,. +
 .טנעקעג טָאה יז סָאװ גופ ,טדערעג טָאה יז
 :טכאדעג ריא כיז טָאה'ס נוא
 . ,עמאמ א יװ ,ָאד טייטש יז
 ...טנעה .עריא טפאשביל ניא ייז וצ טיצ נוא

 עכראה נוא עכעלטרעצ רעטרעװ טימ טָאה יז
 .נישאמ א אב טייטש עמ יװ ,ייֵז שלייצרעד
 --ייז נוא
 :ריא אב גטעבעג נבָאה
 --"טעברא, ד-
 ...גיז עקירעגנוה עריא עלא
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 !כעלעדרעפ ,ָאיװ ,ָאיױז

 ,גגרָאמירּפ
 .װעטנָאיכָאנ
 :טעז יז
 --סאג נפא
 .נגיײװש ניא--נדיי עלעפַײה א
 ,שא ניא--למיה ,נקלָאװ ניא--רעזַײה
 ,,,נגילװצ יד ניא--טסבראה רעטעקאנ

 ,טיילגאב נגָאװ נקנילופ א ָאד טָאה עמ
 ,למוט טימ נוא םייה טימ--נגָאװ א
 ,יינדייר כיז נעמ טמעש
 ,טייהרעליטש טקוק עמ
 .,יטעמוא ניא נטקארט כיז נעיצ'ס יו

 ,טלעװ רענעפָא ניא נענאדנופ כיז טסַײר עמ
 ...עלא נוא ,עלא נוא ,עלא
 לטעטש סָאד זיא'ס :סיוא ריא כיז טכאד'ס נוא
 ,לעװש א
 ...נלאוקָאװ וצ קעווא רָאנ טריט סָאװ
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 "עװקסָאמ תודלות הלא

 ,נשטנעמ יד נופ לָאצ יד זיא סָאד נוא
 :נרָאפעג עװקסָאנ ניא נענַײז סָאװ

 ,כעלדיימ טכא ,טעכיוש נייא ,רעמערק ריפ
 ,גרידוטש עװקסָאמ ניא נליוו סָאװ

 ,מירכָאב פלעווצ נוא ,ריפ-יירד םידמאלעמ
 ּוטעברא נא עװקסָאמ ניא נכוז סָאװ

 --פניפ כעלרעדניק טימ עבָארג-יד-עבָאד נוא
 גנרָאפעג זיא ,ראטטוק מוצ ,נאמ מוצ

 ,נאמ ריא וצ ,יונ מוצ--עקלייב נוא
 עי קא רעד ניא טנרעל רעכלעוו

 גיוש זיא רעכלעװ ,קיב-עלערעב נוא
 ,טרָאד מאד-עבעטדאי א

 . ,װָאר רעקניטלא רעד טָא ,װָאר רעד נוא ,עי
 .עװקסָאמ ניא כיז ּפָארא טּפאכ רע כיוא

 ,סעװָאדעניסענָאטאמ טימ קירוצ רע טמוק נוא
 ;רָאי צנאג א מעדכָאנרעד רע טלייצרעד

 | --א
 ;עװקסָאמ ניא זיא ליוװ ,עװקסָאמ ניא זיא טוג ,
 ".,.גדיי נשיווצ ליוװ נוא זיא טוג

 - ,עװקסָאמ ניא זיא ליױװ ,עװקסָאמ ניא זיא טוג
 ,עלא ביז נטעב נוא נענַײט
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 לטיּפאק רעטירד

 נעיינש ניא

 נסירעג טָאה יינש רעד .טרעמַאיעג טָאה יינש רעד
 .עמיטש יד נבייהראפ קידזעגיורב נוא קיטעמוא
 ,עסיפט ניא ָאד טציז יז ;ריא טכאדעג כיז טָאה
 ..רעמיצ נופ נפיולטגא נענעק טינ ניוש טעװ :ז

 ,רעטכעװ א מוא טנאּפש רעטצנעפ נרעטניה

 ,נענאּפש נקיכליה ניא רעטכעוו א מוא טנאּפש

 ,רעטכעלעג גסַײװ ניא ,רעטכעװ רעד ,רע טנאּפש

 .נענארוב עסַײװ נופ רעטכעלעג נסַײװ גיא

 נעייוואז-נעיינש נוא סעצילעטעמ עפראש

 .ַָאד נעװעג סָאװ ,צלא ניוש נטָאשראפ נכָאה

 ;נעיײװצ רָאנ נבילבראפ לטעטש ניא נענַײז

 --ָאד טדנעלב סָאװ ,רעסַײװ דעד ,מערוטש רעד נוא--יז

 }.'.-  ,, , , ,;,,,,  ננ,,. ,0 ,,,,,, ,2 ,2252 =

 ,רעמיצ ריא נטַײק?יטש ניא ..
 ,טכיל א נָא כיז טדניצ
 .רעמארעג נוא רעטנאקאב לרעמיצ סָאד טרעוו'ס נוא
 ,טכיזעג ריא פא כיז נגייל סנטַאש
 ,עקניניד כעלטפעה פא
 .סעמארגאיד פא
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 טנעה עקירעטיצ טימ כעלרעדניק נבָאה סָאד
 .טנכייצראפ שינעטערעג יד רָאיאה נופ
 | .יז טנעייל
 --:טנעװ עראד יד פא נוא

 עלעדנעמ
 .לכיימש א ניא--נינעל נוא

 ,טכאנ עסַײװ א טגיל--רעטצנעפ רעטניה נוא
 ,נגייל גוא כיז נגײל נעיינש עכייוו נוא
 ,טכארטראפ כיז טַײקדימ ניא נרערעל יד טָאה סע
 -..נגױא יד ניא רערָאלק א נייטש טבַײלב פָאלש רעד

 ,טנאה ריא זיא רעכיז טינ ?נָאט יז לָאז סָאװ
 .גרָאלאב טינ נסיוװ טימ ניילא יז נוא
 נאלּפ-גָאטלאד םעד טכרָאפ טימ יז טָאה טװּורּפעג
 ..נדָאש רָאנ גָאטעגנָא יז טָאה רעשפע נוא

 ,גַײז טעװ ,נַײז טעוו'ס יװ נוא !נַײז לָאז ,ע

 ,נָאטלאד רעוואכ ,וד ַײא ,נָאטלאד רעוואכ

 גַײש רעקיטש ליפיוזא--סיוא כיז טכאד'ס נוא

 ..נטלאהאב כעלעטפעה יד ניא נגיל

 טנעה עראד יד פא נוא !נבָארגסױא סָאד יז טעװ
 .קידנעטש פא כעלרעדניק יד ראפ נעגנערב
 .טכאנ עבלאה
 ,טנערברעד ניוש טָאה טכיל יד
 ...טקידנעראפ טינ טעבוא ריא כָאנ טָאה יז נוא

 טינקראפ נוא נגיוּבראפ ּפָאק ריא טכאוו

 .סנגיוב נופ רעלעקנוט טַײקסַײװ פא

 ' דימ נעמיווש נעלדנאמ עניורב נוא
 ...נגיוא עריא נופ נעמעראוו ניא דלָאג ניא
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 דעמיל רעטירד

 ,נכיור עיולב נעמיווש נעלםיה יד ניא

 ינייצ יד פא רעקוצ יווװ--,טסָארפ רעסַײװ

 בעלכיימש וצ נָא יז טבייה ,גָאט-יינש רעסַײװ

 ..יבייג רעדיװ נָא טבייה .כיז טּפאכראפ נוא

 ,רעמיצ רעביא עגנירג א מוא יז טייג
 .נוז עטיור א טכַײל רעטצנעפ נגעקטנא
 ,עמיטש עטקאהענּפָא עדימ ריא טינ געוו

 ...טנוזעג נַײז רָאג זומ יז :נביולג כיז טלָאװ !

 .נטפעה יד ניא נבַײרש .רעדניק נרעה
 .סאלק נטירד מעד אב דעמיל רעטירד
 גטפערק עטורעגסיוא--גָאטייינש רעסַײװ
 .סאג ניא טייהרערָאלק מוא כיז נעלקַײק

 .גרעה רעדניק .נטפעה .עמיטש עדימ

 .,.טיֹולְב למיה רעד נוא ,גָאט-יײנש רעסַײװ

 גרעטש נטקעדעגּפָא ,םעניורב ריא פא

 רי.לוט רעגיד ,רעטּכַײל א ליטש כיז טצעז
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 עטאט א טבַײלב--עטאט א

 ,נעגנוזעג נוא כיז טליּפשעג רעדניק נבָאה סע
 !רָאג--נוא כרודא ָאש עבלאה יד ויא
 נעגנולקעג כיוה לקעלג ניא ניוש רעמיוש רעד טָאה סע
 = .רָאדירָאק ניא נייטש נבילבעג נוא

 ,דעמיל רעטרעפ רעד טייג ,רעגייזא 2

 ,נירג נוא קידוװעמעש טנעייל צעמע

 .רעגייזא 2

 ?עמיטש יד זיא סעמעוו,

 - ,עדאווא ,עי

 .דניק נַײז כָאד טנעייל סע

 ,טשינרָאג זיא'ס ,טע
 ,עטָאלב טימ עלעביצ

 ..!נענרעל רעייז

 ,"טרעוו טשינרָאג כָאד זיא'ס

 ,רעטָאפ רעד ניוש טלכיימש רעטָאפ ניא רָאנ
 ,כיז פוא רע טלעטש

 ,רעטנעענ

 ,טהעה נוא

 ,מיסיידנוק ערעַײט ,רעדניק ,רעדניק,
 ,דימ נרעוװ נזיוואב טינ כָאנ טָאה ריא
 ,עסיורג נרעוו טעװ ריא נעװ ,נַײז טעװ סָאװ
 ?ידיי א זיא סע סָאװ ,נסיו ריא טעװ
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 ,רע טרעה ,רע טגַײװש

 ..ורערעלק נרעוו נגיוא

 .נַײרא דניצא ייז וצ דיירפ טימ טלָאװ רע

 ,ורע טגײײװש

 ורע טרעה

 .נרעטש טינ ייז כיז טליוו'ס

 " "יז רימ ריא טלָאז טנוזעג ,כעלרעדניק-רעדניק, --
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 .!נַײז לָאז קיטכיל נוא

 ,זייב טינ יז נענַײז-- ,סעמאמ נענַײז סעמאמ
 :זעגיורב נוא רעװש נקוק סעטאט יד רָאנ
 ?יײז נופ ָאד נעמ לי סָאװ
 ?ייז נופ ָאד נעמ טנָאמ סָאװ
 .סעבאש א נעורסיוא טינ רָאג יז טזָאל עמ

 ,כעלקישויּפ גוא
 ,כיז נליפ יז
 ,עסיורג יװ
 .טסעג יד פוא נעמענ נוא ייז נעייטש-
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 ע"טכיראב א; טנעיילעג עלעגנַיי א טָאה --

 ג"טכידעג א, טנעיילעג עלעדיימ א טָאה

 .טלכיימשעג נוא נגיוושעג נרעטלע נבָאה

 ,נעגנוזעג כעלרעדניק יד נבָאה כָאנרעד
 -- -- -- טצנאטעג כעלרעדניק יד נבָאה כָאנרעד

 ,רעב רעקירָאה רעד טָא ,דימש רעד עבייל נוא

 ,ודרע רעד פא טקוקעג ,נגיוושעג ,נסעזעג זיא

 ודרָאב עטרעכיוראפ יד טיירדעג כיז רעוװש נוא

 וטרָא נופ פוא לעטש א גנילצולּפ כיז רע טיג

 :טסורב ניא כיז צעז א נוא שיט רעביא צעז א

 -טסּוװעג עצראווש יד סעיסיוא יד כָאד כיוא טלָאװ'כ, --

 "!?טנעקעג טינ לָאמא נענרעל כימ נעמ טָאה
 ,טמעשראפ כיז טָאה נוא ,טקאהראפ כיז טָאה גוא

 טרָא נַײז פא טצעזעג כיז ,טַײזאנָא קעוװא

 .דרָאב רענעגייא רעד ניא טיירדראפ כיז טכידעג נוא

 ,ןטכאנ יד וצ טלאפ סע ;נעמ טרעה ,נעמ טנעייל

 ,נילרא עבייל זיא'ס נוא סיורא עבייל זיא

 :טכארבעג וצרעהא ּפמָאל א צעגרע נופ

 =! ןלמָד לָאז קיטכיל נוא--?כעשיוכ ניא ריא טציז סָאװ , --

 ,דיֿמש רעד עבייל ,ַײא,- ,ביו טכאלעצ מעליוא רעד טָאה

 "דיי א טסיב וד נוא ,סעבאש כָאנ כָאד זיא סע

 כיוה נוא ,נרָאלראפ נבילבעג עבייל זיא

 -ייכיוא רע טָאה טכאלעג גוא טכאלעג מעליוא רעד טָאה
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 ..טקידנעראפ זיא עיסרוקסקע יד

 ,רעזַײה עקיטעמוא נופ ,עכעליירפ כעלרעדניק ,.,

 ,סעטאיּפ עניורב-עיולב טימ עסעװרָאב נוא עטעקאנ

 ,גנזװ כַײא לעװ כיא ,טמוק ,כעלרעדניק ,רימ טימ טמוק

 .סעטאט עקירעגנוה יד עלעטעטש ניא ָאד נבעל'ס יו

 ,נפיוה יד נוא רעוַײה יד נלייצסיוא טנַײה ָאד נלעוו רימ

 .נלאפ נזומ עכלעוו נוא כָאנ נבעל נעמָארק עכלעוו נוא

 ,לפייק-רעסיכ-רעביכ :נענעכער ניוש כָאד נענעק רימ

 - "!עלא נענעק רימ ,עי,- "?ניוש עלא נענעק נלייט נוא

 רעטסוש םאב נוא רעדַײנש מאב ניוש נזעװעג ייז נענַײז
 ,("ןעיצעמ א רימ כיוא,- נוא כעלרעדניק יד סָאד נסייוו)
 ,עקטסוּפ א-עלעוַײה א :טלעטשעגּפָא כיז נעמ טָאה כָאנרעד
 .נעינק עטיירדעגסיוא פא--ענייא כָאנ נוא .ענייא כָאנ

 .טרעיודעג טינ טָאה גנאל נוא ,ָאד עלַײװ א טכארטעג יז טָאה
 ,כעלרעדניק ,סָאװ רָאג ריא טסייװ , --

 : "!טקידנעראפ זיא עיסרוקסקע יד
 - ,רעיורט םעד טָא נענעק גלָאז רעדניק זא ,טינ כיז טליװ סע

 ...נדנעגעל ץקיטכיל גיא נסקאווסיוא נפראד רעדניק
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 ,רעדניר נוא ּפָאש כיא פראד סָאװ

 -- -- .גןיילא כיא ניב דניר א זא
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 ,רעדניק ,ענַײמ רעדניק
 ,נייג וצ כַײא טימ רעוװש

 כיא פראד סָאװ נוא כיא נעק סָאװ
 ?גָאמראפ נַײמ זיא סָאװ נוא
 נפראווראפ כַײא טעװ ניהּוװ
 ?גָאט רעקידנגרָאמ רעד

 נבעגעג כַײא כָאד זיא סע

 .דרע רעד פא ליפיוזא

 נבעל רעשפע כָאנ טעװ ריא

 .גרעב רעלארוא יד פא

 ;עלֹוט רָאג טעװ רעשפע נוא
 מירק רָאג טעװ רעשפע נוא
 גלופ טימ נעמענפוא
 ..ניז עַײנ יד טָא

 ,רעסערג נרעוו טעוװ ריא נואי

 ,,,טימעג רעד--רעכעה נוא

 ,נסעגראפ כימ טעוװ ריא נוא

 .,.טינ ...ריא טעװ ...רעשפע נוא

 רעדניק ענַײמ נגַײװש
 -- -- -- ,גיײװ כיא זא ,נעניימ נוא
 ,רעדניק ,ענַײמ רעדניק
 ...ניילא דניק א ניב כיא
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 לטיּפאק רעטרעפ

 ...ייבש גוא יולב

 ,נעװעג רעצעמע טלָאװ ָאד נעװ ,טוג
 .רעטסנעש רעד טציא נועוװעג ריא אב טלָאװ רע

 ,טנעקרעד טינ רעמיצ ריא טַײקלקנוט ניא טָאה יז |
 ..רעטצנעפ מוצ רעטנעענ יז גָאטעג יצ א טָאה'ס נוא

 ,ןטכידעג פוא טייג טסָארפ רעד ,ניוש טנוװַא

 ..ינרעטמאל רעקיצנייא רעד טמירקעצ טנערב'ס נוא

 ,טכיל א נָא נעמ טדניצ לזַײה נטייווצ ניא

 .נרעטש יד פא כָאנ טקוק נענאדנופ יז נוא
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 ,טכאנאב טנַײה געמוק טינ טעװ רענייק
 ,רעטצנעפ ניא נּפאלקנָא טינ טעװ רענייק
 טכאלעג ליטש טנַײה ניילא כיז נופ טָאה יז
 ...רעטצנעפ עקידרעטניװ יד טכאמעגפוא נוא

 | ,יינש גוא יולב
 טלארטשעצ-קידנגַײװש נוא
 .טמעראוורעד לרעטצנעפ ריא אב רעטנַיװ רעד טגיל
 .טלאק ניוש זיא רעמיצ ניא ,יינש נוא יולּב
 ...םעראוו נוא טכאוועגפוא זיא ריא ניא םיט נוא
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 !ייטש ,רענַײמ רענאלוב ,ייטש,---
 --"נטילש םעד כָאנ נכערבעצ דלאב רימ טסעװ וד
 ײנש םעד ּפָארא כיז נופ רע טלסײרט
 ,לטיה סָאד רעקירָאה כָאנ טקוראפ נוא

 טױלּפ מוצ וצ רע טדניב סעצייל יד נוא
 .רעבָאה טימ קאז נבלאה מעד טקעדראפ נוא
 ?ךיירפ יד כילא טימ ּזיא סָאװ !טסָארפ א טָא. --
 !עבָאראווכ א !נליקראפ כָאד כיז טעװ ריא:

 ,טקישעג כללא כָאנ לעטרא נופ כימ טָאה עמ:

 !נעמונעצ טרָאד רעבַײװ יד כיז נבָאה סע

 ,טגירקעג גָאט נצנאג א כיז נכָאה ייז

 "ונעמוק רעדיװ טלָאז ריא זא ,ייז נליוו

 צלעּפ ניא טרוגעגנָא רעכָאב א טייטש
 ,לטיה עקידרעטניװ סָאד טנאה ניא טיירד נוא
 ,סוא טייטש יז נוא

 טלעק רעסַײװ רעד כרוד נוא
 ...רעטיצ רעקירעגנוה א נערב א טיג
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 טַײקסַײװ

 עמוטש א ,עסיורג א ,ענָאװעל עסַײװ א

 .נעמונראפ למיה מעד נופ קיטש א  גנילצולּפ טָאה

 נטימ נזיב טּפעלשרעד כיז ,טכארטעג עלַײװ א

 ,נטילש םעד נגָאירעד נזָאלעג כיז כיג נוא

 ,נרעטש כיז נטיש סע נוא--טסרָאיװ א-כָאנ-טסרָאיװ א
 ,.ינרעב עטעייווראפ--נגעקטנא סענסָאס נוא

 ,נכיור ענרעבליז ניא--,נטילש וד ,נטילש
 ,נכיירגרעד טינ נעק נוא ענָאװעל א טגָאי כיד

 ,נטילשיַײא ,נטילשד-ייא ,נטילשזייא ,נטילש

 .נטימניא טסיב וד נוא סעווכאר יד כיז טגָאי סע
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 ,עסַײמ א כַײא גלייצרעד כיא לעווי

 .דלאב נעשעג טעװ עכלעוו

 טכאנ
 ,נרעטש נוא
 ,טַײקסַײװ ערָאלק
 ,רלאו א נוא טַײקסַײװ ערָאלק

 ,נטילש ניא טייווצאב ייז נציז

 ..םיולעג ניא--נטילש רעד נוא

 רעטיצ רעגנוי נוא טולב עגנוי

 .ייפייֵלׁש נויב ניוש טכיירגרעד טָאה

 ,רעטומלרעּפ ניא--טכאנ עסַײװ
 .יײז רעביא טַײקליטש עסַײװ
 ,רעטוג וד ,ַײא ,רעכָאב וד ,ַײא, --
 י?לוזא ליטש וטסציז עשז-סָאװ

 ,"לריימ וד ,ַײא, --
 ,ירעכָאב וד ,ַײא, --
 ."דיומ-לריימ-לדיײמ-רעכָאב , --

 נכָארקראפ יינש ניא דרעפ סָאד יא
 ,טייהרעליטש ניוש טייג סע נוא

 !כיז נייג רע לָאז
 ,עביל ניא--טכאנ
 ,טראּפשעצ ציה נופ טנַײה טרעװ טכאנ
 ,נבילבעג ניטש נטילש רעד זיא
 .טראו נוא טגַײװש לדרעפ סָאד נוא
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 !טלעוו ,נגרָאמטוג

 ,יולב ניא ,דנעלב ניא ,יינש ניא--געוו א
 ,נגיובנגער רעקיטש נוא נוז רעקיטש ניא
 ,יווא טלארטשעגפוא טנַײה יינש רעד טָאה סע
 ...נגיוא עריא טַײקסַײװ נופ כיז נכאמראפ

 פנַײװ טימ נוא קינָאה טימ טסָארּפ רעד טקעמש סע

 .גיוש טלעה נוא טקעדענּפָא ןיא דלעפ קַיור סָאד

 *!נַײז רימ וטסלָאז טסירגעג ,טלעװ ,נגרָאמטוג;,

 ,גַײא צלעּפ ניא רעמעראוו כָאנ כיז טלקיוו יז

 ,פיט גוא קיטכיזכרוד למיה רעד טמיווש סע
 .גרָאלראפ כיז ניא טגַײװש נוא טפַײפ רעכָאב רעד
 ,װיטקעלָאק רעד ניוש כיז טעז נטַײװנופ
 -..טַײקרָאלק נוא כעלעזַײה טימ טמיווש רע ,טמיוש רע

.16 

 , יע, רריי,......טײס



 !סיוא זדנוא טרעה

 ,צאלַאּפ ניא ביז נבילקראפ טָאה מעליוא רעד

 .טנערבעג טָאה נימאק רענלכאק רעד
 נלאפעג טַײקליטש ענעדלָאג א זיא
 .טנעוו עטרעכיוראפ עטלא פא

 ,רעטכיזעג עטנערבראפ ,עטראה פא
 .דרעב עטרעטנַאלּפראפ ,עטעפ פא
 רעטכירעג טעילוטעג כיז מעליוא רעד טָאה'ס

 .דרע רעד פא טכארטראפ נגיוושעג נוא

 ,לפָאטראק א טַײקעג רענייא טָאה

 .ךרָאב ענעגייא יד- רעטַײװצ רעד

 ,רָאנ עז, --

 ענפָאלשנא כָאד טרעוו ריא

 - *!טרָאװ א נעמענ רעצעמע לָאז

 נטָאשעצ כיז טַײקליטש יד טָאה'ס נוא ...א ...א

 .טנעה רעקילדנעצ נופ רעטנָאלּפ ניא
 סנטָאש ביז נעמירק'ס נוא נגייב'ס נוא

 ...טנעוו ענעטכיולאב-לקנוט פא
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 | /  !טלמוטעג טינ רָאנ ,רעקִיור, --
 (ליד נופ כיז נסירעג טָאה מעליוא רעד נוא)
 ונעמוקאב טנַײה רעטרעװ נלעוו עלא
 !זַײוװקיצנייא
 , ,"זילוװקיצנייא
 ,ליטש

 ,רעגנירג נרעוו זדנוא לָאז גוא--,סיוא זדנוא טרעה ,, --
 .טכַײל נרעװ זדנוא לָאז נוא--,זדנוא וצ טדער
 .נעגניזאב רָאנ ודנוא לָאז עמ ,טינ נענָאמ רימ
 ,כַײר נכאמ זדנוא לָאז עמ ,טינ נטעב רימ

 --?נלעוו נענעק רימ סָאװ נוא ?נליוו רימ סָאװ
 ,טיורב רעזדנוא נבָאה נוא ,נטעברא רימ
 ,טנלע נימ אזא נָא ודנוא טּפאכ לָאמטּפָא רָאנ

 ,דייר עקידעבעל כָאנ כיז נעמ טקנעבראפ

 ,לטעטש ניא קירוצ יצ א טיג גנילצולּפ נוא
 נצראה ניא ָאד נעיָאנ נָא טבייה'ס נוא
 ,אישיט

 ,סעּפע כיז טליוו

 ,טינ גיילא סייוו'כ

 :נטעב

 ,"וויטקעלָאק ניא רעווש זיא'ס ,כעלרעדירב,

 ,גענַײט א נאראפ כיֹוא סעקיולכאמ ניא זיא

 .ייוו יוזא סינ טוט'ס נוא ,טרעװ רעגנירג נוא

 ,טענַײטעצ ניוש ליפוצ ,רעשפע ,כיז בָאה כיא

 ,עליימ
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 ,"יוזא טָא
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 .נלאטש טימ נוא יינש טימ טָאה טקעמשעג
 ,טנערברעד טָאה נימאק רענלכאק רעד
 נלאפעג טַײקליטש ענעדלָאג א זיא
 ,טנעו עטרעכיוראפ עטלא פא
 ,רעטכיזעג עטכארטראפ ,עליטש פא
 / ,דרעב עטרעטנָאלּפראפ ,עטעפ פא
 רעטכידעג נרָאװעג טַײקליטש יד זיא
 .דרע רעד פא ייז טימ נבילבעג גוא
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 ,.טעזרעד יז נוא

 ,טרעהעג נוא נסעזעג זיא זילרק רעטעוװערָאהראפ רעד
 ...טרעלקעג כיוה רָאנ טָאה יז ,טדערעג טינ טָאה יז נוא
 .באווש גנילצולּפ כיז טליפרעד יז כיוא ,,טָא זא

 ,טכאנ עסַײװ א טגיל טַײקליטש רעסַײװ ניא נעװ נוא

 ..!כאב--נוא קָאלג-רעטסיולק מוצ םורא ריא כיז טליווראפ
 ,טגנילק עמ

 ןטגנילק עמ
 !טגנילק עמ

 נעיירשעג ענעשעמ נוא
 כיוהרעדניא נגָאלק נוא כיז נעלקַײק
 ,נעיירפרעד ָאד סקניסַײװ א עלעטעטש א כיז טעװ דלאב
 ,כיור גיא כיז נעלקיווראפ-נוא-נעלקיװ
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 נסַײר כיז טעװ עמ
 ,רעזיײה יד נופ

 כעלטעטש יד נופ
 .בראקס מעד נפראוונַײרא םאלפ ניא נוא

 ,נטער טעװ עמ נוא
 ,נטער
 ,נטער

 !בראטש - :לטעטש נטלא םוצ נוא

 נּפמוז יד נופ
 ,נטנורג יד נופ
 סעטָאלב יד נופ

 ,פרָאט טימ גרעב עטעפ ָאד נריפנָא נעמ טעװ

 נטָארעג ָאד נסקאוועצ כיז נבעל א טעוו'ס נוא

 ..אכיור ניא ,,,פמאד ניא

 ,גטָארד רעביא סעיכ נוא

 ...םרָאד םוצ נעמָארטשוצ טעװ ,טולב םעראוו יוװ

 ,טדערעג כיוה טָאה יז לַײװ ,ראפרעד רָאג רעשפע נוא

 ,טעּפש נועוװעג זיא'ס לַײװ ,ראפרעד רָאג רעשפע נוא

 - ,רָאלק נעגנאגעגפוא זיא טכאנ-רעטניוו יד לַײװ נוא

 .י:שרָא נופ נָאכעג לעטש א וַײרק רעד כיז גנילצולּפ טָאה

 .ינצראה מאב טּפאכעגנָא כיז ,,,טסוהראפ כיז טָאה יז נוא

 רעסאלב-נוא-כיילב מעדכָאנ נוא טיור נרָאװעג זיא נוא

 "!רעסדאוו ?סיבדאדא,-- ;נטעבעג טייהרעליטש נוא;
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 סגעווקירוצ

 .סגעווקירוצ
 ,גכיור עקידרעטניװ
 ;ביז טרעה נרעטש יד זיב נטילש נופ
 עכייוו נוא עמעראוו ,נעיינש עליטש
 ...רעצרעה עגנוי פא דיירפ טימ כיז נגייל

 ,נטָאשראפ נטַײקרָאלק גיא געװ רעד טגיל
 .נלַײמ עקיטכיזכרוד פא טסָארכ רעד טכליה'ס נוא

 !נכאל כיז טליוװ

 מעטָא רעקידנלַלא
 ...רעלַײמ עגנוי ניא טכירעג כיז טרעכיור

 --"רעכיג גיוש רָאפ, --
 ,סעצייל יד נַײא רע טלאה

 - "רעכיג גיֹוש רָאפ , --
 ,כיז טצייר נוא טינ רע ליוו

 ונעמוטש כָאנ וטסעװ גנאל ,וד-רעה ,וד-יע, --
 "?ןקוק רימ פא כָאנ יוזא וטסעװ גנאל
 *!אק-ונ,- נוא נָאטעג לעטש א כיוה כיז טָאה יז
 .נעמונעצ קירעגנוה סעצייל יד נוא

 ,כיז טגָארט נוא נָאטעג סיר א דרעפ סָאד טָאה
 ,כיז טגָאי נוא נָאטעג סיר א דרע יד טָאה
 ,כיז-טגיוו-נוא-כיז-טלקאוו-נוא-כיז-טלקיוו
 --נוא-כיז-טלקאוו-נוא-כיז-טלקיוו
 : !ָאָאיװ
 6 ה 0 444= ה 0 === - ר הר א יי יא יי יי יי יי
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 ..טדער עלעטעטש סָאד נוא

 ,טדערעג לטעטש ניא מעדכָאנ נעמ טָאה יוזא

 :טדעראב לדיימ סָאד מעדכָאנ נעמ טָאה יוזא

 ,דנאנעבלאז יז נוא טַײקיױלב נוא טַײקליטש .,,

 ,טנַאּפשעג זיא דרעפ סָאד רעטצנעפ נרעטניה נוא

 פרָאד ניא נרָאפ טציא רימָאל ,רע טגָאז ,מוק, --

 ,רָאג נוא נרעװ וטסעװ בַײװ עסעמע נַײמ

 ..."טכאמעצ ,לדיימ ,רימ נופ טסָאה וד סָאװ ,קוק זא

 .טכאלעצ קיבליה-נוא-קיכליה כיז טָאה יז נוא

 ,ײדעק עקאט ןיא נריפ וצ עביל א, --

 .שרפ-קידרעּפָאה נַײז כיז טליװ ,יז טגָאז ,רימ רָאנ

 ."טכאנרעדפא רימ וצ נגרָאמ ,יז טגָאז ,מוק

 .טכאל גוא רעכָאב מעד לריימ סָאד טגערפ--ײ?ונ, --

 ,טכאדאל גוא כיז טמעש גוא רעכָאב,רעד טגָאז--י?ונ, --

 "כאז יד נטכארטאב פא כָאװ א רימ ביג , --

 ."כאז יד נטכארטאב פא כָאװ א רידיאנ, --

 ויטקעלָאק נופ ניוש נעמוק רע טגעלפ כָאנרעד

 ?פירגאב א טָאה ריא--,נשודק נָא ,עּפוכ נָא

 .טכער נוא ניוש טוג זיא'ס--נשודק נָא ,עּפוכ נָא

 .טכעוװשראפ נבעל ריא לדיימ סָאד טָאה יוזא

 ,טלייצרעד לטעטש ניא מעדכָאנ נעמ טָאה יוזא

 .טלייצרעד לטעטש ניא מערכָאנ נעמ טָאה סָאד נוא
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 לטיפאק רעטפניפ

 עװקסָאמ נופ ווירּב א

 ,נרעה נזָאל וצ ריד כיא מוק גנאפנָא ניא ...
 ,כַײר--נעקנארדוצ-טָאג נענַײז רימ זא
 ,נרעטש ניק טינ למיה נופ כָאנ נּפאכ רימ
 .כַײלגוצ נעמעלא טימ כיז נליפ רימ רָאנ
 ,נעינימ א ניא טנעָאנ ָאד כיא נוואד נענוואד
 ,טלופראפ ָאד נענַײז םינָאינימ יד נוא
 --,נינילאק רעקשטיטלא רעד נַײז לָאז טשטנעבעג
 .לוש רעזדנוא סָאד טיהראפ רע זא ,טגָאז עמ
 ,לטעטש גיא יװ ,רעגרע טינ כיא לדנאה נעלדנאה
 .טיונ נייק ,רע זיא טביולעג ,טינ ניוש ליפ כיא
 ,נטעב טינ גנאל כיז זָאל ,נרָאפ וצ םוק
 .טיורב לקיטש נטאז א כיוא וטסָאה
 א 6 4126 טא 6 20,200 00 ,..-{( 0 =
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 עװקסָאמ נייק ווירּב א

 .יחיו 'ּפ
 .י"נ ...גוא ...ךובכל

 ,כאװש רעייז כָאנ כיז כיא ליפ םויה דע
 ,נרָאי ענַײמ נבעלרעד ָאד ניוש לעװ כיא
 .ךרכ א ניא נבעל וצ רימ ראפ טעּפש ניוש
 ,הלּפמ ניק נטעב טינ רָאג מענייק פא רָאט עמ
 ,קיװעשלָאב רעטסגרע רעד נַײז סָאד לָאז נוא:
 --עלָאקשװעי ניא עילָאװאּפ כיא טעברא טָא
 .קילג לקיטש א כיוא כָאנ זיא'ס ,טשינרָאג נוא-
 ,לטלעװ נילמ כיז טקידנע סע .,טניימעג בָאה כיא
 ,נייג עברָאט רעד טימ נזומ ניוש לעװ כיא
 רעטלע רעד פא גרָאװעג כיא ניב טציא נוא
 ,..נייראפ גופ רבח א נוא רמוש א
 ,נרעה גלעוו טינ מעד נופ טסעװ וד ,סיײװ כיא
 .יֹוג א ראפ נטלאה ניוש דלאב כימ טסעװ וד
 ,נרענָאיּפ גענַײז ענַײמ רעדניק יד
 .יוזא טָא .טשינרָאג נוא ?סָאװ וטסניימ
 ,ריּפאַּפ נייק טינ טקעלק סע .גונעג ,ונ
 .טנוזעג ַײז ,ךתגוז סירג

 רבא
 נעמ נעק ,עװקסָאמ גיא ,טרָאד זא ,טגָאז נעמ ,ָאי
 נינעל יװ ,נקוקנָא נייג ללרפ-נוא-קנארפ
 ,טרירעג טינ להוא ניא צלא כָאנ טגיל-
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 לטיּפאק רעטסקעז

 ..יילא מֹוא טייג עמ נעוװ

 .יינש .טינ רענייק .טינ רענייק
 ,למירד נכעליולב א ניא טכאנ
 טײג יז זא ,ײװצ נוא ניוש ָאש א
 ,למיה מענרעבליז רעטנוא ניילא

 .טינ רענייק
 ?טינ רענייק
 דיא יאורא

 נטאז טנַײה נשטנעמ טימ ויא טָאטש יד-

 .ינרעַײפ עקיטכיל נופ נגער א

 טאברא נטיירב נופ נעייג יז

 .עיײקסרעװט פא סיורא נעיײג נוא
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 ,פױלעג-ָאטװא נוא סנטילש
 סעדנאב עשיַײװמארט ,נענובאט
 םיונוצ גנילצולּפ כיז נעמוק
 .רעדנאנאפ רעדיװ כיז נעיײג נוא

 ,סורג רעמעראוו א יװ ,טכליה'ס נוא
 ...נעַײװמארט עַײנ נופ מוקנָא רעד
 סופוצ עדייב ייז נעייג
 .נרעַײפ נופ נגער א רעטנוא

 ,יינש רעמעראוו רעד טרעװ זָאר
 ...סעווכאר יד טנעָאנ נוא מעראוו

 ;יז נופ רענייא ּפָא כיז טפור

 ?וטסכאמ סָאװ--ערוש עטשרעטנוא יד, --

 קעה מעד ניא צלא כָאנ וטסבעל
 ?רעדניק יד שידִיי כָאנ טסנרעל נוא
 ,קעװא מעדכָאנ נלעוו ייז נוא
 * ,,.גדניוושראפ קידנעטש פא טעוװ צלא נוא

 :טדער יז נוא ּפָא מיא יז טלעטש
 !טלדנאהאב קיטכיר וטסָאה ,ַלא , --
 טעטש עקיטכיל ניא כָאד נעק עמ
 "!נעלדנאווראפ כעלטעטש עקניניילק יד

 -- -- ײז נופ רענייא ּפָא כיז טפור

 ,טינ רענייק
 ,טינ רענייק
 : ,יינש

 ,למירד נכעליולב א ניא--טכאנ
 טייג יז זא ,ייווצ נוא ָאש א
 ..,למיה מענרעבליז רעטנוא ניילא:
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 .טסָארפ ניא נוא יינש ניא--רעזַײה
 .עטעייווראפ נוא טיינשראפ--כעלסעג
 ,סָארדראפ רעליטש ריא נעמעװ ּוצ
 ?קעטייו רעטקַיוראב רעליטש ריא

 :טכערעג לָאמ פלע ,לָאמ נעצ
 -.לטעטש מוצ נוא פרָאד מוצ מענָאּפ גטימ
 טכענ עטרעביוזראפ עסַײװ ניא רָאנ
 :ּכיז טעב עמ נוא כיז וצ נעמ טמוק

 ,רעמ טינ ָאד בַײלב ,ערעַײט
 .רעיורט ניא נבילראפ כיז טסנעק וד
 דרע רעקיטסָארּפ וצ כיז טליוו'ס נוא
 .רעיױא םעד םערא נגיילוצ

 ,טעטש עקיטכיל כָאד נכליה צענרע
 -..טרָאד טנײש עלעדנייטש רעדיװטעי נוא
 ,טעבעג רעליטש ריא נעמעװ וצ
 ...?ענַײט עטקיוראב עליטש ריא

 רעהא נעמוק רעצעמע לָאז
 !נטסאל יד נפעלש ריא נפלעה נוא
 !רעװש--,עשיטָאטשסיורג רעדירב
 .גסקאוורעד טינ מעד וצ כָאנ ניב כיא

 .נַײז כָאנ טעװ טוג נוא .עליימ
 .רעטניזעג נליפ רָאנ כיז לָאז יז
 נַײש עקיטסָארפ א םוא טייג'ס נוא
 .רעטניװ גפא קעווא כיז טגייל נוא
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 טעװָאס יצ ,טאר
 .(נָאקָאטָארּפ)

 .טפיטשעג נעיײװאז טימ טכאנ יד טָאה'ס
 .טנערבעג טָאה ּפמָאל א רעפלעווצ א
 טנעװ ענרעצליה נופ טפאשגנע ניא
 .טפיטראפ נוא כאוו טנַײה טנגוי זיא

 :טכירעג ניוש םעד פא כיז טָאה עמ
 / .טאר רעשידִיי א ָאד גַײז פראד'ס
 ,טארוקא ָאד טינ כָאנ טסיײװ עמ רָאנ
 ,טכירעג נימ אזא נעמ טסע יו
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 ,טדערעג נוא טכארטעג רעדעי טָאה

 .טּכארטעג נוא טדערעג רעדעי טָאה

 טכאמעג גניטימ א ָאד טלָאװ עמ

 טעװַאס נופ טלייצרעד מעליוא מעד נוא

 ,טדערעג מעדכָאנ נרערעל יד טָאה

 :טאי א רענייא יז טָאה טגערפעג נוא

 "?טעװַאס יצ ,טאר- רעקיטכיר זיא'ס, --

 ."טאר, ימיא טרעפטנעעג טָאה יז נוא

 טנעקעג נדייר נרערעל יד טָאה'ס
 ,טריפעג גנוציז יד שידִיי פא נוא
 .טנערבעג קִיור טָאה רעפלעווצ רעד
 .ריט רעד אב טכאוועג טָאה טכאנ יד

 סאג רעד פא טייװעג נטניוװ נבָאה'ס
 .יירשעג נליטש ניא נעגנאגראפ נוא
 ,זאקאנ--שידִיי פא נעמ טגָאז יו, --
 "?לוזאיו ,ונ ,עקרערעל

 ,טכארטעג .,.רעירפ נרערעל יד טָאה
 .טרעלקעג ...מעדכָאנ נרערעל יד טָאה
 :טכאלעג נבָאה ייז ,נעגנוי נוא
 י?רעווש -,עטנרעלעג ,כיז טרעה סָאװ, --

 ,טכאלעג נטשרע מוצ נעגנוי נבָאה
 ,טכאלעג מעדכָאנרעד נעגנוי נבָאה
 ,טכארטעג טינ רעמ נרערעל יד טָאה
 טכאלעצ כיז כיוא נרערעל יד טָאה'ס
 .טכאנ רעדנגיײטש נופ נטימניא
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 ..גנולעטשרָאֿפ

 - טדער עמ יװ ,טדערעג טָאה עמ...
 ,טקידנעראפ גניטימ מעד נוא
 .לקאטקעּפס מעד טגנאלרעד נוא !גונעג נוא !טוג נוא

 - ,גנאהרָאפ
 ,נעלקאפ-כעלרעַײפ ניוש נענערב סע
 :עדנעגעל א סיוא ָאד נליּפש כעלרעדניק נוא

 + גטעדיילקעג נעיולב ניא נעגנוי נָא נעמוק
 .נעמָאל עקיטפערק נוא ,סרעמאה טימ נוא ,קעה טימ
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 ,עמָאל ריא ,עמורק ריא ,עניילק ריא ,כעלסעג ,ייה --
 .נדיירפ ניא סעטַײמ כַײא נעגנערב רימ נוא--!כָארב

 רעביטש עקיביוטש כיז נטישעצ'ס נוא--!כָארב
 .נקָארשעצ נוא טביוטשעצ--כעלסעג עקניניילק נוא
 ,רעביג רענרענייטש א ,רעכיוה א סיוא טסקאוו
 .נקָאטש עטרעיומעג פא קירבאפ עכיוה א

 ,דנעלב ניא ,רעַײפ ניא ,רעביפ ניא ,נעקנופ ניא

 .טנעװ ענרענייטש יד רעביפ ניא ,נעקנופ ניא

 .:געגנוי יד נעגניז
 ,טנעה עטעזדנָארבראפ, --
 | .לברא עטקיכעּפראפ עסייה
 ל?טנעקרעד טינ טָאה ריא !רעדירב-טוג ,נגרָאמטוג
 ,טעברא רעד נופ טציא סָאד נעייג רימ

 ,טיובעצ נקירבאפ עכיוה ָאד נבָאה רימ
 ,נענישאמ אב דיירפ טימ כיז טלעטשעצ
 -- טוה יד סעינָאלד יד םא טראה ניוש נרָאװעג זיא
 ןמאנ-יט ,םינדאנ-אט ,מינ-אנדאט

 ,טנעװ יד רעַײּפ ניא--רעביפ ניא--נעקנופ ניא
 ,טנעה יד גבייה נוא נעגנוי יד נעייג
 -- טנעה עקיטומ יד נבייה נוא נעייג
 -- -- -- *!מאנייט ,םינדאניאט ,םינדאנ-אט
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 ,ריר נייק טינ כיז טיג נוא טקוקראפ כיז םעליוא רעד טָאה
 .טעַײטראפ םעטָא מעד מעליוא רעד טָאה
 ,טרילפוס נוא טריפעג לדַײב נופ טָאה יז נוא
 ...נעילררניא נגיובעג נוא טראּפשראפ
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 : יב א

 .נטקאפ ריד-אנ רעמציא נוא ,גונעג מעד נופ ..
 .נישאמ רעד אב ניילא ניוש טעברא כיא
 ,רעטקאפילעס כיז טפור יז ,רעשפע טסײװ וד
 ,טניּפש יז ,עקיטכיל א ,עכעלגנעל א

 ,כעלדניּכש יד כַיִז נליּפש'ס נוא טניּפש יז ,טניּפש יז
 .יירדעג נקניניד ניא כיז נעיצ מעדעפ נוא
 ,כיא דניבראפ טייהרעגנירג--,ענייא כיז טסַײר
 .ייר ניא גנאל-מעדעפ יד כיז נעַיצ רעדיװ נוא

 גנעניּפש קידנעטש עמאמ נַײד טגעלפ'ס יװ ,טסקנעדעג

 - ?טדנעלבעג טייהרעדנילב נוא רימ נגיוא .יד

 יא .י.נעניגראפ ניוש כיז נעק יז ...ניׂשאמ ניימ זיא

 .,,טנעה עקנילפ טנזיוט ראפ נטעברא

 ,נגיוצראפ ריא פא אזא זיא סעווכאר א
 ,לרעלּפאלפ רעקנילפ ניא םוא כיז טניוװ יז
 - גנגיוא יד עקנילַײװ א כיז נכאמראפ
 ,ַײמ טימ נוא ענסָאס טימ ָאד רימ טקעמש

 נקיטכיל נוא ,פיול-לדניּפש נֹוא ,שיור--רעדיוו נוא

 .טעוװעג נעמאזגנאל ניא כיז נעלקיװ כעלדניּפש נוא

 --,רעטכיד א יװ ,ריד בַײרש כיא :רימ נופ טסכאל וד

 .טעָאּפ א מםענייא אב סָאד נעמונעג

 ,רעטרעװ יײװצ נַײרא פראוו ָאט ,נבָאה טַײצ טסעוו
 .טאראפ מעד ריד :ביגראפ'כ--,טינ רעמָאט נוא
 ,רעטרע יד פא רעטציא סעּפע כיז טוט סַאװ
 !טאי א כיױא ?ַײז נוא נטאי יד סירג
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 ..,בומ

 ,רעװש כָאנ זיא רימ .טינ נקייל כיא

 ..1שכאראפ ערעטלע נעװ ,טינ ניוש טיירפ'ס גוא

 דרע לציּפ נַײמ :רימ כיז טכאד לָאמטּפָא רָאנ

 ףינטכאלש עקידרעטציא נופ נָאק ניא כיוא זיא

 ,ינש ניא ַאד נטָאשראפ .גנירג רימ טרעוו'ס נוא

 ...נעיורטראפ נעמעלא נאד דיירפ נַײמ כיא טלָאװ

 ,ייו רימ טוט'ס יװ ,רענייא שטנעמ ,וטסייוװ סָאװ

 .רעיורט נליטש ניא כָאנ נגַײװש כעלטעטש נעװ

 ,בלאווש עקידלטעטש עטשרע יד טסיב וד

 .נעניפעג ניוש כיז טרָא נא ימ ניא טסעװ וד

 רלאב-נוא-דלאב זא ,רימ כיז טכאד סעּפע נוא

 .נענישאמ אב נלעטש כיֵז כעלטעטש נלעוו'ס נוא

 !טוג--נוא ָאד טעברא כיא ,כיז לגנאר כיא--?כיא גוא
 ,טרעטנָאלּפראפ נצעמע טימ ָאד כיז בָאה כיא- ,טגָאז עמ
 וטומ- ?נטרָאד וטסגָאז יװ .כָאנ כיז טסוה'ס .טשינרָאג
 .װעטנָאי גַײז פראד נגרָאמ זא ,רימ כיז טכאד קידנעטש נוא

 ,ָאד ניוש ודנוא אב ָאידאר זיא'ס ,ָאי
 .גענאראפ כיוא ניוש זודנוא אב בולק א זיא'ס גוא
 וָא-ל-ל-א--:רימ וצ נעַײרשסיוא טסלָאװ וד נעוװ
 ..,גענאדנופ גרעפטנע ריד !ָא-ל-ל-א--כיא טלָאװ
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 לטיּפאק רעטעּביז

 .סאג יד כדוד יז טײג

 ,סאג יד כרוד יז טייג
 ,רעגניפ יד טימ נעמ טזַײ;;
 ,סאג יד כרוד יז טייג
 :נעגניז וצ נָא נעמ טבייה

 ,רעטכעט סעלעקצאכ בער
 ,ללר-יד-יצ-כאל
 ,רעכעה נרעװ כעלכילב יד
 ,ילר-יד-יצ-כאל
 -- יוזא טָא רענייא אב
 ,ילר-יד-יצ-כאל
 -- לװא טָא רעטייווצ רעד אב
 ,ילר-יד-יצ-כאל

 !נדייר געמ לָאז .,.טדער עמ
 ...טדער נעמ סָאװ ייװ'כ
 ,לדיימ א לָאמנייא גיוש --
 .טעב א ריא ַײלטנא --

 ?ריא טָאה כעלעדניוװ נוא --
 !ור-דוצ כימ טזַאל ,ללא --
 -- ?רעטָאפ רעד ויא "עו נוא --
 ..ֹוד טינ נוא כיא טינ --
 !ונ ,סיוועג--?עקאט --
 לָאמאטימ ,לא-ללא --
 לסירב א כָאנ נַײז נעק
 .לָאמָאסמָאק בער אב
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 ,טרעיודעג רָאנ געט ַײרד טָאטש:זײרק גיא טָאה צנערעּפנָאק יד
 : ,טכא גטרָאד .טּכארבראפ טָאה יז נוא
 ,טרעיורטעג לטעטש סָאד טָאה יינש ניא נעוװ ,טכאנראפ
 ,טכאובעג יז רופ עשיפרָאד א טָאה

 ,עכיילב א ,עליטש א .נצלעּפ ניא נגעלעג זיא יז
 ,סיורא גטילש מעד נופ גיילא
 ,,טלכיימשעצ ענדָאמ .כיז ,נעגנאגרעד קענאג נזיב
 .זלוה נזיב נייגרעד ניֹוש טנעקעג טינ

 ,סעצייל יד נפרָאװעג נקַארשעצ רעיוּפ רעד טָאה
 .יינש גופ נעמונעג יז טנעה יד פא
 עצַײלּפ נַײז פא טנעה יד נפרָאװראפ טָאה יז גוא
 ..ייוזא נבילבעג נעגנעה נוא
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 ".2 טיר ש

 גטונימ-

 ,טראמ ניא נט-8 םעד ,טנװָאניא 7 נוא

 ,טאר רעװקסָאמ מוצ נעגנאגעג מעליוא נא זיא

 יטייטש- נוא נעטוקעג ,נעגנאגעג מעליוא נא זיא

 .ךיירפ גוא-רעטאלפ נוא-נענַאפ נוא-נעלקאפ נוא

 גָאקלאב גטסכעה מעד גופ ,טאר רעװקסָאמ נופ גוא
 .גָאפ א נופ צוש רעטנוא טדערעג רענדער נבָאה

 טנאה יד נבייהראפ נוא טדערעג רענדער א טָאה
 .רֵנאל ניא װעטנָאי מעד טימ טסירגאב מעליוא מעד נוא

 ,מָאקראנ-גנודליב רעד--יקסראשטאנול--רע נוא
 ,מָארטש נקיכליה גיא נפרָאװעג רעטרעװ טָאה

197 = 



 "עי יי
4 

4 
 66. יא

: 

 טנָאמעג נוא טביולעג ,נפרָאװעג רעטרעוװ טָאה
 /  ,טנָארפ נקיטכיו נוא נטירד נפא נייג

 סולוא נטסנעלק נזיב--נטסנעלק נופ לפרעד נופ,--נוא

 *!סורג א נוא קנאד א- ,רעיימרא-רערעל ,כַײא

 ,דיירפ נוא-רעטאלפ נוא-נענַאפ נוא-נעלקאפ נוא
 ,טדײלקעג ועטנָאי ניא מיניומאה נעייטש

 !"טוג,- :גרעפטנע נוא מיניומאה נעייטש

 יו יי יי יי 6 די .טונימ 20 טימ רעגייזא 0

 0 יא ר אטא א א עא ועושה "וע אמו  קאמעא "אאי יאאיאאיאב

 ,טונימ 20 טימ רעגייזא 0

 .טולב נַאטעג ראּפש א גנילצולּפ ריא אב ודלאה נופ טָאה

 .,.מיוש נכעלזָאר א טימ טקעדראפ נּפיל יד נוא
 .נײג וצ נעמוקעג רעשדלעפ רעקניטלא רעד זיא

 ,וילרק גופ רעטקָאד א נעגנערב--רע טגָאז--פראד עמ.
 - - וַײא כעלעקיטש וצ נעגנילש יז לָאז לַײװרעד

 ."טוג ,רעשפע ,נַײז טעװ--!רעטקַאד מעד רעכיג נוא

 : ,טונימ 20 טימ רעגייזא 3

 ,טונימ 20 טימ רעגייזא 3

 .ןיא פוא עלעטעטש עצנאג סָאד

 ,טוג טינ ריד זיא'ס ,נרערעל ,סיוא כיז ור

 ,טוג נַײז ריד טעוו'ס ,נרערעל ,סיוא כיז ור
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 012 י.י היי ==-.0:66 2{ 6 0, 2 =, .  ...ֲל--

 ..ינעקנופ ניא
 ...רעביפ ניא
 ,טנעו יד ...רעַײּפ גיא

 .געגנוי נָא נעמוק
 ,.,טנעה עטעודנַארבראפ
 ,..לברא עטקיכעּפראפ ,עסייה
 ?ריא טגיל סָאװ --
 ?ריא טגַײװש סָאװ --
 ?טנעקרעד טינ טָאה ריא --
 :! ,טעברא רעד נופ טציא סָאד נעיײג רימ --
 ,..נקירבאפ עכיוה ָאד נבָאה רימ --
 ידי ?יז ףומדנעלב ישעיה

 ,כיז נגיוו
 ,כיז נגיוו
 ,טנעוו כיז נגיוו

 .טנעה יד קעטייוו ניא נפרָאװראפ יז טָאה
 ...נבראפ עוועשזנארָא ,עסייה

 .טונימ 30 טימ רעגייזא 2
 ,טונימ 40 טימ רעגייזא 2
 .עלָאהעב רעטַײװ ניא לטעטש א
 ,טוג טינ ריד זיא'ס ,נרערעל ,סיוא כיז ור
 ,טוג גַײז ריד טעוו'ס ,נרערעל ,סיוא כיז ור

 - .םעל-ָאיָאזָאש-עב גייגכריויוד טנַײה טעװ טכאדאנ יד
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 :טכארבעג ריא וצ טעּפש נעמ טָאה רעטקָאד מעד זא ,מענָאּפא
 ...נבירשראפ טינ טשינרָאג נוא כיז טרעזייבעג טָאה רע
 גבילבראפ קיטעמוא נענַײז מירייוואכ .

 .,טכאנ עצנאג א ליטש נסעזעגּפָא נוא

 ,כעלסַײװ יד טקעדראפ טינ נוא כיז נפרָאװעג טינ טָאה יז נוא
 5 .נעשעג טינ רָאג כאז נייק ריא טימ טלָאװ'ס יו
 ר עי ,עסַײװ אוא נגעלעג יז זיא--כָאנרעד

 אי | ...טנערבעג טינ סנּפָאקוצ טכיל גנָאה'ס נוא

 וו 6 וי 200



 .קראמ גפא

 .,טרעהעג כָאנ לטעטש מעד וצ נעמלאסעב רעד
 .טרעלקראפ כיז מיסָאמאש יד נבָאה

 טיולּפ רעטניה נגייל ,נעמ טגָאז ,יז פראד עמ;

 ,םיירברעדניא נבָארג רעווללק םעד נוא

 !דרע'רד ניא ּפָאק נטימ !רעטסיױלק ניא--סיפ יד טימ
 "ןדרע יד טַײרגעגנָא ָאד ריא ראפ טינ

 :קערש ניא כיז גטעבעג סָאה רעמערק א גוא

 ."קעסוועי א טימ נָא ביז טבילה נוא טייג , --

 ,דרעפ ,--:טרעּפטנעעגּפָא נאד מיא עבאג רעד טָאה
 *..,?ךרע *יײיז , געועלאשז רימ זא ,וטסגיימ סָאװ

 ..ידרעב יד ניא כיז טכאלעצ טָאה עמ נוא
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 רעמיוש רעד

 ,טכיל נדנוצעגנָא נוא רע טָאה טכארבעג
 (...נעלקניפ ייז נוא ייז טדניצ עמ--ייז נסייוו סָאװ ,טכיל נוא)
 טכיזעג נופ טַײקכײלב יד רע טָאה טקעדראפ
 ,לקניװ א ניא כיז טקוראפ טייהרעליטש גוא

 .נעװעג ליטש זיא'ס
 טנערבעג נבָאה טכיל יד
 .סנּפָארט ענעדלָאגניג טימ טּפירטעג ליטש נוא
 :נעזרעד שינעגַײװש ניא ייז טָאה רע נוא
 ...סנּפָאקוצ נענעמראב מאב רָאג נענערב יײז

 ,נעװעג טינ רעמיוש נייק רָאג זיא רע נוא
 .טקידיילאב טינ לָאמנײק רָאג מיא טָאה יז נוא
 ,טנערברעד זַײװכעלסיב ניוש נבָאה טכיל יד
 ...קידיײל גענאטשעג צלא כָאנ לוש יד זיא'ס נוא

 - ,כיילב נעגנאגעגוצ דעמָא מוצ רע זיא

 .רעַײפ ניא ניוש נענערברעד טכיל עסַײװ יד

 כיוהרעדניא שעדאק מצד רע סָאה טגָאזעג

 .עַײװעל רעד וצ קעווא כָאנרעד זיא גוא

2 

 א : 202

6 



 טשינרָאג |

 ?נעשעג ָאד זיא סָאװ .עַײװעל א .טשינרָאג
 .נעוועג-טינ נוא-נעװעג .נברָאטשעג טנַײה זיא שטנעמ א

 ,,יטכארטראפ כיז נבָאה נטסיגוימָאק נצרעפ-נצַײרד

 ,כאֹו יד ָאד נטלאה נוענָאַיּפ קיצרעפנוריפ

 .סיורא בוטש נופ נוא נריט יד טכאמענוצ נעמ טָאה

 ,סיורג נוא ניילק נגיײוװש ,עטימ רעד כָאנ עלא נעייג

 ...ליטש גרַאװעג נוא נעירשעגסיוא "קדצ, רעװ טָאה
 .!ליּפש ,רעמזעלק רעטלא !קִיור נַײז לָאז--,קִיור-קִיור
 -- כה עטימ יד טבייה !קִיור נַײז לָאז--קלורדקיור
 יי ווו יי{ 1 נג - ,,/  ,,.. 0 ,..... ,,,,., ,,,,,, ||, ,/,,,,;/ ,,,,..,,' יי

 ,רעב רעקירָאה רעד טָא ,דימש רעד עבייל נוא ,,.
 .דרע רעד פא טלעטשעג עילָאװאּפ עטימ יד טָאה
 *!ניינ :נָאטעג גָאז א .נגיובעג נבילבעג זיא

 .,,טגייװעצ כיז לֵאק נשרעדניק א פא ליטש נוא

 ,=2== 2 = = = = 20 = ,2: = 626 =-=-י == 2 2564 ,25:65 ==

 -- ,בטילש מעד טנאּפשעגנַײא רעכָאב רעד טָאה סע נעװ נוא

 .עטימ יד טייהרעליטש נגָארטעג ניוש נעמ טָאה

 - ,נגיוב נופ לילפ קנילפ--כיז טגָאיעצ טָאה רע נעװ נּוא
 ..נגיוא יד טקערעגוצ כעלברעש טימ ריא נעמ טָאה

 -- ,מעטָא נא נָא נעמוקעג לטעטש ניא זיא רע נעװ נוא
 .נטָאשראפ דמאז נשירפ טימ לדיימ סָאד ניױש נעמ טָאה
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 לטיּפאק רעטכא

 .ןטמנ, אזסהסתג8 ז820תע...

 ,ערָאלק ,עטלקיוועצ ,נעלמיה עקיטפול
 .טעמוא נקיטסבראה ניא--ערָאלק ,עקיטפול
 ,נרָאפ נעמאזגנאל ניא נגָאװ רעד טעּפירקס
 8 6  ?נעמוק יז טעװ נעװ ?נעמוקנָא יז טעװ געוו

 ; -  ---גגָארטראפ לַײװגנאל נקידמאז מעד טרעװ רעווש
 .,.רעדיוװ--נוא-נטסרָאיװ גוא-נטסרָאיװ נוא-נטסרָאיוװ
 : גנָאװ ניא רעגלאוו א נוא בייה א כיז טוט יז
 ...רעדילג עקיטשרָאד עריא פיונוצ טעילוט נוא

 4 | 6 .ןטראוו נוא עליטש א נגיל טינ יז נעֶק
 קי . .גנָאװ םעד נופ סיר א כיז טיג יז נוא !ײזָאל; --
 : ?!נגָאירעד כימ ויּורּפ נוא !עלָאגעלאב ,ייה , --

 . ,לטראב מענרעדעל רַיא פא נוז יד גיוש טצנאטיס נוא :
 : ֹו

 : י אי
: 8 / 
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 ,,טגוזעג סָאד זא ,טקנעדעג

 ,נגעקטנא טסאנ מעַײנ מעד סיורא טינ רענייק זיא'ס

 ,טיירפרעד טינ רעטרעװ טימ טַאה רענייק נוא
 .ןגעלעג ?רעמיצ ניא כיז אב זיא יז

 ,טייגראפ נוז-טסוגווא יוװ ,טקוקעג ?יטש נוא

 נראטסוק יד נעמוקעג נענַײז דלאב

 ,טלעטשעצ מורא-דנור ָאד כיז נבָאה נוא

 ' ,..עטרעוואכ נוא, --
 ,גרֹא טינ רָאג כַײא לָאז נוא --

 ...טלעּפ'ס סָאװ ,ָאד נטכיראפ נלעו רימ נוא

 ,רעַײט זיא טנוזעג סָאד זא ,טקנעדעג ריא נוא
 .."טעז ָאט ,כַײא גטעב רימ סָאװ ,ריא טרעה
 רעַײפ גדנוצעגנָא ָאד נעמ טָאה כָאנרעד
 ,טצעזעצ קידנעלכיימש כיז טָאה נעמ נוא
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 סאג יד כרוד יז טייג

 ,סאג יד כרוד יז טייג
 ,נדייר וצ כיז נעמ טמעש
 ,טסאּפשעג טָאה סע רעװ
 ...לךיימ םעד נופ טינ טסאּפש

 רָאי עגנאל לָאז טָאג --
 .רעטייווצ רעד שטָאכ נעקנעש

 !רָאי-טוג א--!נגרָאמ-טוג --
 ?סע טייג יװ נוא ,נעמ טכאמ סָאװ --

 !רָאי-טוג א--ןנגרָאמ-טוג --
 ...כיז טיירפ עמ נוא יז טעזרעד עמ

 .1927 רעבאיָאנ- לארוועפ



 .רָאװ עקידרעגײב
 . זעשאילרעּפ-

 . . גלעגנע

 . בױו ניא
 טנאוו-למערק מאב
 . טסעג"רעבאיטקָא יד ֹוצ
 (עטעָאּפ סעטָאל ב רעקסנימ

 לייט רעטשרעי-

 ; ."-+ . פייט יעטיו-
 יירשעגסױא גיא

 ++- ישא רטשטשאטי

 = . טנגוי נַײמ-

 . .  (עמעָאּפ) עקנירעטאק
 . . . רערדיל גגעװ רעדיל

 אקסעלראָלב...  . +

 2. יט יע מא
 גױרב גוא רנָאּלּב
 קירגעֶינק

 - לי 2. "שש =

 שטעטל  .
 . סערייז עקיטעמוא ריא ,טייגראפ-

 2 242 ..ןט שא

 רוע רעטייוב גופ

 . בגרָאָּפ רעד גױש טילב סע
 גטניװ געלמיה יד ניא

 . רעטנ
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